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Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

Зміст каталогу публікацій у газеті "Все про бухгалтерський облік"  
за ІІ—ІІІ квартали 2014 року

I. НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ТА КОМЕНТАРІ стор.
Вищі органи влади У Верховній Раді України 4

Вищі та центральні 
органи управління

У Кабінеті Міністрів України 9
У Міністерстві доходів і зборів України 11
У ГУ Міністерства доходів і зборів України у м. Києві 15
У ГУ Міністерства доходів і зборів України у Сумській області 15
У ГУ Міністерства доходів і зборів України у Донецькій області 15
У Державній податковій інспекції у м. Полтаві 16
У Державній фіскальній службі України 16
У Міністерстві фінансів України 16
У Міністерстві юстиції України 18
У Міністерстві соціальної політики України 18
У Міністерстві аграрної політики та продовольства України 20
У Міністерстві аграрної політики України 20
У Міністерстві інфраструктури України 20

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 нашій 
газеті протягом двох кварталів. Шукати необ-
хідне 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 чи його датою;
— за "головною темою" нормативного доку-

мента (колонка "Тема").

Другий розділ допоможе в пошуку поточ-
них змін у законодавстві, що розглядаються на 
сторінках нашої газети в рубриці "Огляд зако-
нодавства".

У третьому розділі — назви консультацій від-
повідно до їх тем. Ті з них, у яких розглянуто 
більше одного питання податкового або бух-
галтерського обліку, можна знайти в кількох 
рубриках. Наприклад, матеріали, що стосу-
ються ПДВ й оренди, містяться у двох рубри-
ках: "ПДВ" й "Орендні операції". Це дозволяє 
в процесі пошуку використовувати різні клю-
чові слова.

Четвертий розділ скоротить час пошуку 
комплексної інформації. Тут наводяться назви 
спецвипусків і спецпроектів, їх стислий зміст і 
номер газети. Матеріали спецвипусків і тема-
тичних номерів також розподілені за катало-
гом, 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.

   

  

   

  2013 

    

II—III 

квартали  

   2014 р.
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КАТАЛОг КАТАЛОг

Вищі та центральні 
органи управління

У Міністерстві транспорту України 20
У Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України 20
У Міністерстві економіки та з питань європейської інтеграції України 21
У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України

21

У Міністерстві культури України 21
У Міністерстві молоді та спорту України 21
У Міністерстві охорони здоров'я України 22
У Національному банку України 22
У Пенсійному фонді України 24
У Державній казначейській службі України 25
У Державній службі України з лікарських засобів 26
У Державній службі статистики України 26
У Державній службі України з питань регуляторної політики  
та розвитку підприємництва

26

У Національній комісії, що здійснює державне регулювання  
у сфері ринків фінансових послуг

26

У Фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 26
У Національному агентстві України з питань державної служби 27
У Національній службі посередництва і примирення 27
В Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 27
У Торгово-промисловій палаті України 27

Органи судової влади

У Конституційному Суді України 27
У Вищому господарському суді України 28
У Вищому адміністративному суді України 28
У Київському апеляційному адміністративному суді 28

ІІ. ОГЛЯД ЗАКОНОДАВСТВА
Новини законодавства 29

ІІІ. КОНСУЛЬТАТИВНІ МАТЕРІАЛИ

Податки та збори

ПДВ 38
Податок на прибуток 44
Податок на доходи фізичних осіб 50
Єдиний податок 51
Акцизний податок 52
Єдиний внесок та соціальна допомога 53
Плата за землю та земельні відносини 53
Фіксований сільськогосподарський податок 54
Екологічний податок 54
Ресурсні платежі 54
Місцеві податки 55
Пенсійний збір 55
Військовий збір 55

Державне регулювання
Ліцензування 56
Патентування 56

Організація і ведення бухгалтерського обліку 56
Облік за міжнародними стандартами 59
Методика 60
Звітність 61
Податковий календар бухгалтера 63
Практичні поради бухгалтеру 63
Первинні документи 63
Відпустки 63
Оплата праці та інші виплати 65
Соцстрахування 68

I. НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ТА КОМЕНТАРІ стор.
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КАТАЛОг

Пенсії 68
Трудові відносини та кадрове діловодство 69
Зайнятість населення 72
Відрядження 72
Використання реєстраторів розрахункових операцій 73
Грошовий обіг 74
Орендні операції 75
Валютні операції 76

Цінні папери 76

Автомобіль на підприємстві 76

Дивіденди 79

Трансфертне ціноутворення 79

У зоні АТО 79

Виробництво 80
Будівництво 82
Комунальне господарство 82
Сільське господарство 83
Експедирування, транспорт, логістика 85
Торгівля 85
Туризм 86
Неприбуткові організації 87
Послуги 87
Зовнішньоекономічна діяльність 87
Євроінтеграція 88
Експорт товарів у ЄС 88
Готель, ресторан, кафе 94
Страхова справа 95
Нерухомість 95
Все для приватних підприємців 96
Адміністрування 99
Спадкування 100
Договірна робота 100
Юридична консультація 101
Інтелектуальна власність 103
Практика — у судових рішеннях 103
Суд і процес 104
Дорожнє право 104
Все про банківські продукти 104
Консультують податківці 104
Посадова особа 105
Бюджетні установи 105
Освіта 107
Охорона здоров'я 108
Державні закупівлі 108
Казначей: спецпроект 109
Корисне 112
Тема номера 112
Довідкова інформація 112
Літературна сторінка 112

ІV. ПЕРЕЛІК СПЕЦВИПУСКІВ, ТЕМАТИЧНИХ НОМЕРІВ І СПЕЦПРОЕКТІВ  
ГАЗЕТИ "ВСЕ ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК" ЗА ІІ—ІІІ КВАРТАЛИ �0�4 РОКУ

114

* — позначено спецвипуски.
Д — позначено додатки до номерів, розміщені на сайті газети "Все про бухгалтерський облік" dodatok.vobu.com.ua.

ІІІ. КОНСУЛЬТАТИВНІ МАТЕРІАЛИ стор.
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КАТАЛОг КАТАЛОг

Каталог публікацій у газеті "Все про бухгалтерський облік"  
за ІІ—ІІІ квартали 2014 року

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

Адміністру
вання

Повернення надміру сплачених коштів  
(Коментар до Закону України від 27.03.14 р. № 1166-VII)

����* 4

Прибуток
Ставка податку на прибуток не знижуватиметься  
(Коментар до Закону України від 27.03.14 р. № 1166-VII)

����* 4

Податок  
на доходи

Податок на доходи з процентів за депозитами: кому, коли і скільки платити 
(Коментар до Закону України від 27.03.14 р. № 1166-VII)

����* 6

Податок на доходи з пенсійних виплат платитимуть лише заможні  
(Коментар до Закону України від 27.03.14 р. № 1166-VII)

����* 8

Дивіденди та деякі інші доходи — прощавай, пільгова ставка  
(Коментар до Закону України від 27.03.14 р. № 1166-VII)

����* 9

Як проводитимемо річний перерахунок податку на доходи за пасивними 
доходами (Коментар до Закону України від 27.03.14 р. № 1166-VII)

����* 9

ПДВ

Зниження ПДВшної ставки не очікується  
(Коментар до Закону України від 27.03.14 р. № 1166-VII)

����* �6

Постачання лікарських засобів та виробів медпризначення  
(Коментар до Закону України від 27.03.14 р. № 1166-VII)

����* �6

Листи Міністерства доходів і зборів України від 04.04.14 р. № 7822/7/99-99-19-05-
01-17 "Про обкладення ПДВ лікарських засобів та виробів медпризначення"  
та від 04.04.14 р. № 7860/7/99-99-04-02-17 "Про обкладення ПДВ операцій  
з постачання лікарських засобів і виробів медичного призначення" (додаток  
до коментаря "Постачання лікарських засобів та виробів медпризначення")

����* Д

Податкова накладна та Реєстр виданих та отриманих податкових накладних 
при постачанні лікарських засобів. Зразки (додаток до коментаря "Постачання 
лікарських засобів та виробів медпризначення")

����* Д

Експортно-імпортні операції: коли не виникають зобов'язання  
(Коментар до Закону України від 27.03.14 р. № 1166-VII)

����* �9

Джерело бюджетного відшкодування  
(Коментар до Закону України від 27.03.14 р. № 1166-VII)

����* �9

Облігації внутрішньої позики як спосіб відшкодування ПДВ  
(Коментар до Закону України від 27.03.14 р. № 1166-VII)

����* �9

Зернові ПДВшні правила знову стали тимчасовими  
(Коментар до Закону України від 27.03.14 р. № 1166-VII)

����* ��

Акциз
Акцизний податок: курс на підвищення ставок  
(Коментар до Закону України від 27.03.14 р. № 1166-VII)

����* ��

Транспортний 
збір

Транспортний збір: ставки зросли (Коментар до Закону України  
від 27.03.14 р. № 1166-VII)

����* ��

Екоподаток
Боротьба за чисте довкілля допоможе наповнити бюджет, або Ставки екоподатку 
зросли (Коментар до Закону України від 27.03.14 р. № 1166-VII)

����* ��

Плата  
за землю

Хто платитиме за землю більше (Коментар до Закону України  
від 27.03.14 р. № 1166-VII)

����* �8

ФСП
Збільшиться податкове навантаження для платників фіксованого сільгоспподатку 
(Коментар до Закону України від 27.03.14 р. № 1166-VII)

����* �9

Радіочастот
ний збір

Зміни у справлянні радіочастотного збору  
(Коментар до Закону України від 27.03.14 р. № 1166-VII)

����* �9

Нерухомість
Податок на нерухомість тепер платимо із загальної площі житла  
(Коментар до Закону України від 27.03.14 р. № 1166-VII)

����* 4�

Плата за воду
Зміни у справлянні збору за спецвикористання води  
(Коментар до Закону України від 27.03.14 р. № 1166-VII)

����* 4�

Ресурсні 
платежі

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ  
(Коментар до Закону України від 27.03.14 р. № 1166-VII)

����* 44
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КАТАЛОг

Ресурсні 
платежі

Зміни до порядку справляння плати за користування надрами  
(Коментар до Закону України від 27.03.14 р. № 1166-VII)

����* 46

Пенсійний збір
Пенсійний збір при купівлі інвалюти: "І знову добридень!"  
(Коментар до Закону України від 27.03.14 р. № 1166-VII)

����* ��

Держ
допомога

Як зміняться соцвиплати сім'ям з дітьми  
(Коментар до Закону України від 27.03.14 р. № 1166-VII)

����* ��

Як кримчани одержуватимуть соцвиплати  
(Коментар до Закону України від 27.03.14 р. № 1166-VII)

����* �6

Єдиний внесок
Єдиний внесок: зміни на марші  
(Коментар до Закону України від 27.03.14 р. № 1166-VII)

����* �7

Бюджет
Виплати чиновникам скасували, державні пільги обмежили  
(Коментар до Закону України від 27.03.14 р. № 1166-VII)

����* 6�

Держбюджет
�0�4

Головний кошторис країни відкоригували  
(Коментар до Закону України від 27.03.14 р. № 1165-VII)

����* 64

Мобілізація
Призов у зв'язку з мобілізацією: що потрібно знати роботодавцям і призваним 
особам (Коментар до Закону України від 27.03.14 р. № 1169-VII)

����* 7�

Відповідаль
ність

Закон України "Про відновлення довіри до судової влади в Україні" від 08.04.14 р. 
№ 1188-VII (Витяги) (Коментар редакції: Час збирати каміння: як притягнути до 
відповідальності недобросовісного суддю)

�7 �7

ПДВ

База ПДВ для імпорту (Коментар до Закону України від 10.04.14 р. № 1200-VII) �9 8

7%-вий ПДВ на імпортні ліки та медвироби  
(Коментар до Закону України від 10.04.14 р. № 1200-VII)

�9 �0

Оприлюднення даних щодо відшкодування ПДВ  
(Коментар до Закону України від 10.04.14 р. № 1200-VII)

�9 ��

Пільга для обраних (Коментар до Закону України від 10.04.14 р. № 1200-VII) �9 ��

ПДВ у чеках на ліки та медвироби  
(Коментар до Закону України від 10.04.14 р. № 1200-VII)

�9 ��

Податок  
на доходи

Проценти за депозитами: оподаткування відклали до 01.07.14 р.  
(Коментар до Закону України від 10.04.14 р. № 1200-VII)

�9 ��

Дивіденди оподатковуватимемо за прогресивною шкалою ставок із 01.01.15 р. 
(Коментар до Закону України від 10.04.14 р. № 1200-VII)

�9 ��

Податок на доходи з пенсій: така маленька частка "не"  
(Коментар до Закону України від 10.04.14 р. № 1200-VII)

�9 ��

Пенсійний збір
Пенсійний збір із деяких господарських операцій (Коментар до Закону України 
від 10.04.14 р. № 1200-VII)

�9 �4

ЗЕД
Сплата митних платежів: визначаємо валютний курс  
(Коментар до Закону України від 10.04.14 р. № 1200-VII)

�9 �4

Акциз
Акцизний податок: коригування приємні і не дуже  
(Коментар до Закону України від 10.04.14 р. № 1200-VII)

�9 �6

Утилізаційний 
збір

Утилізаційний збір скасовано  
(Коментар до Закону України від 10.04.14 р. № 1200-VII)

�9 �7

Державна 
служба

Податківців і митників за рахунок держбюджету тепер не страхують  
(Коментар до Закону України від 10.04.14 р. № 1200-VII)

�9 �8

Допомога 
армії

Благодійні пожертви військовим стали офіційним джерелом їхнього фінансування 
(Коментар до Закону України від 08.04.14 р. № 1190-VII)

�9 �0

Національна 
безпека

Злочини проти нацбезпеки: відповідальність посилено  
(Коментар до Закону України від 08.04.14 р. № 1183-VII)

�9 ��

Публічна 
інформація

Доступ до інформації: тепер простіше  
(Коментар до Закону України від 27.03.14 р. № 1170-VII)

�9 ��

Національна 
безпека

Закон України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на 
тимчасово окупованій території України" від 15.04.14 р. № 1207-VII (Витяги)

4� ��

Тимчасово окупована територія: що треба знати  
(Коментар до Закону України від 15.04.14 р. № 1207-VII)

4� �8

Дозвільна 
система

Зменшення кількості дозвільних документів: хто у виграші (Коментар до ЗУ "Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості 
документів дозвільного характеру" від 09.04.14 р. № 1193-VII)

44 9
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КАТАЛОг КАТАЛОг

Реєстрація 
бізнесу

Через півроку: реєстрація безкоштовна, печатка необов'язкова  
(Коментар до ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  
щодо спрощення порядку відкриття бізнесу" від 15.04.14 р. № 1206-VII)

44 ��

Держзакупівлі
"Нова Біблія" держзакупівель: лояльна, але з родзинками (Коментар до Закону 
України "Про здійснення державних закупівель" від 10.04.14 р. № 1197-VII)

4� �

Закон України "Про здійснення державних закупівель" від 10.04.14 р. № 1197-VII 4� ��

ЗЕД
Пов'язані однією метою: приведено у відповідність окремі норми МКУ і ПКУ 
(Коментар до Закону України від 10.04.14 р. № 1201-VII)

47 �7

Відповідаль
ність

Кримінальна відповідальність юросіб:  що очікувати (Коментар до Закону України 
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання Плану 
дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України 
стосовно відповідальності юридичних осіб" від 23.05.13 р. № 314-VII)

49 �9

Комунальне 
господарство

Зустрічаємо нові старі види компослуг та вчимося по-новому платити за 
теплоенергію (Коментар до Закону України "Про внесення змін до деяких законів 
України щодо удосконалення розрахунків за енергоносії" від 10.04.14 р.  
№ 1198-VII)

49 �4

Електро
енергія

Ринок електроенергії: нові правила діяльності
(Коментар до Закону України "Про засади функціонування ринку електричної 
енергії України" від 24.10.13 р. № 663-VII)

�� �7

Трансфертне 
ціноутворення

Трансфертне ціноутворення: запізнілі, але гарні новини (Коментар до Закону 
України від 13.05.14 р. № 1260-VII)

�� �6

Сільгосп
продукція

Закон України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської 
продукції та сировини" від 03.09.13 р. № 425-VII (Витяг)

�� �8

Органічна сільгосппродукція: виробляємо, маркуємо, продаємо (Коментар до 
Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської 
продукції та сировини" від 03.09.13 р. № 425-VII)

�� �8

Держ
реєстрація

Припинення держреєстрації підприємця за заявницьким принципом: має 
стати ще простіше (Коментар до Закону України "Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо спрощення процедури державної реєстрації 
припинення підприємницької діяльності фізичних осіб — підприємців за 
заявницьким принципом" від 13.05.14 р. № 1258-VII)

�� ��

Нотаріальне 
посвідчення

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
засвідчення вірності копій документів і виписок з них та справжності підпису на 
документах" від 13.05.14 р. № 1253-VII

�� ��

Оформлення копій документів: випадків обов'язкового нотаріального засвідчення 
стане менше (Коментар до Закону України від 13.05.14 р. № 1253-VII)

�� �7

Кредити
Мораторій на стягнення боргів за валютними кредитами: кому та як (Коментар до 
Закону України "Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого 
як забезпечення кредитів в іноземній валюті" від 03.06.14 р. № 1304-VII)

�� �9

Мобілізація
Призов за мобілізацією: передумови, строки служби та підстави звільнення 
(Коментар до Закону України від 20.05.14 р. № 1275-VII)

�8 �6

Кредити
Пільгові кредитні канікули для військовослужбовців (Коментар до Закону України 
від 20.05.14 р. № 1275-VII)

�8 �8

Податок  
на доходи

Сума ненарахованих процентів за кредитом до доходу військових не потрапляє 
(Коментар до Закону України від 20.05.14 р. № 1275-VII)

�8 �9

На суму "прощених" військовослужбовцям процентів за кредитами банкам  
не потрібно збільшувати податковий дохід (Коментар до Закону України  
від 20.05.14 р. № 1275-VII)

�8 �0

Мобілізація
Мобілізовані студенти: право на академвідпустку гарантовано (Коментар до 
Закону України від 20.05.14 р. № 1275-VII)

�8 �0

Військова 
служба

Відпустки військовослужбовцям та одноразова грошова допомога при їх 
звільненні (Коментар до Закону України від 20.05.14 р. № 1275-VII)

�8 ��

Бюджет
Скорочення чисельності та фінансування Збройних сил України  
й спецпризначенців заборонено (Коментар до Закону України від 20.05.14 р. 
№ 1275-VII)

�8 ��

Мобілізація
Військово-транспортний обов'язок: розставляємо крапки над "і" (Коментар до 
Закону України від 20.05.14 р. № 1275-VII)

�8 ��

Тема У ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ № стор.
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КАТАЛОг

Мобілізація

Мобілізація військовим зборам не завада (Коментар до Закону України  
від 20.05.14 р. № 1275-VII)

�8 ��

Працівника мобілізували до 1 квітня: тепер і за ним зберігають місце роботи та 
середній заробіток (Коментар до Закону України від 20.05.14 р. № 1275-VII)

�8 ��

Середній заробіток за період мобілізації звільнили від оподаткування (Коментар 
до Закону України від 20.05.14 р. № 1275-VII)

�8 �4

Оплата праці
Зміни в порядку виплати та оподаткування середнього заробітку мобілізованих: 
дії роботодавця (Коментар до Закону України від 20.05.14 р. № 1275-VII)

�8 ��

Трудові 
відносини

Підприємця мобілізували до Збройних сил: як бути з найманими працівниками 
(Коментар до Закону України від 20.05.14 р. № 1275-VII)

�8 �8

Наказ про поновлення на посаді працівника, призваного на військову службу 
за призовом під час мобілізації. Зразок (додаток до коментаря " Підприємця 
мобілізували до Збройних сил: як бути з найманими працівниками")

�8 Д

Супровідний лист до копії наказу про поновлення працівника, покликаного на 
військову службу під час мобілізації. Зразок (додаток до коментаря " Підприємця 
мобілізували до Збройних сил: як бути з найманими працівниками")

�8 Д

Приватні 
підприємці

Підприємця мобілізували: коли та які податки платити (Коментар до Закону 
України від 20.05.14 р. № 1275-VII)

�8 �0

Заява про списання податкового боргу у зв'язку із мобілізацією (для підприємця-
єдинника без найманих працівників). Зразок (додаток до коментаря "Підприємця 
мобілізували: коли та які податки платити")

�8 Д

Заява про списання податкового боргу у зв'язку із мобілізацією (для підприємця 
із найманими працівниками). Зразок (додаток до коментаря "Підприємця 
мобілізували: коли та які податки платити")

�8 Д

Відповідаль
ність

Посилено адмінвідповідальність за порушення оборонного та мобілізаційного 
законодавства (Коментар до Закону України від 20.05.14 р. № 1275-VII)

�8 �4

Авто
транспорт

Хочеш паркуватися? Готуй гроші! (Коментар до Закону України "Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо паркування транспортних 
засобів" від 29.05.14 р. № 1283-VII)

6� �9

Корупція

Боротьба з корупцією: черговий виток законодавчих новацій (Коментар до 
Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері 
державної антикорупційної політики у зв'язку з виконанням Плану дій щодо 
лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України" від 13.05.14 р. 
№ 1261-VII)

6� ��

Наказ про розробку та вжиття заходів із запобігання корупції. Зразок (додаток до 
коментаря "Боротьба з корупцією: черговий виток законодавчих новацій")

6� Д

Земельні 
відносини

Держкадастр: реєстрація земельних ділянок та внесення відомостей до нього 
тепер безкоштовно (Коментар до Закону України "Про внесення змін до Закону 
України "Про Державний земельний кадастр" щодо скасування плати за внесення 
відомостей до Державного земельного кадастру та змін до них" від 05.06.14 р. 
№ 1325-VII)

6� ��

Заява про державну реєстрацію земельної ділянки. Зразок (додаток до коментаря 
"Держкадастр: реєстрація земельних ділянок та внесення відомостей до нього 
тепер безкоштовно")

6� Д

Стандартиза
ція

Закон України "Про стандартизацію" від 05.06.14 р. № 1315-VII 66 ��

Стандартизація в Україні: рівняємося на європейську модель (Коментар до Закону 
України "Про стандартизацію" від 05.06.14 р. № 1315-VII)

66 ��

Соцзахист

Учасник бойових дій: статус та пільги (Коментар до Закону України  
"Про внесення зміни до статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту" від 01.07.14 р. № 1547-VII)

70 �7

Пільги для учасників бойових дій (додаток до коментаря "Учасник бойових дій: 
статус та пільги")

70 Д

Військовий 
збір

Один, два, три... Військовий збір сплати (Коментар до пп. 21 п. 1 р. І Закону 
України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших 
законодавчих актів України" від 31.07.14 р. № 1621-VII)

7� �6

Тема У ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ № стор.
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КАТАЛОг КАТАЛОг

ПДВ

Зустрічайте: електронна система адміністрування ПДВ (Коментар до Закону 
України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших 
законодавчих актів України" від 31.07.14 р. № 1621-VII)

7� �

Бюджетне відшкодування за новими правилами (Коментар до Закону 
України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших 
законодавчих актів України" від 31.07.14 р. № 1621-VII)

7� 7

Електронна декларація та сплата податку (Коментар до Закону України  
"Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших 
законодавчих актів України" від 31.07.14 р. № 1621-VII)

7� ��

Збільшено поріг обов'язкової реєстрації платників ПДВ (Коментар до Закону 
України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших 
законодавчих актів України" від 31.07.14 р. № 1621-VII)

7� �4

Коригування ПДВ: розрахунок коригування також електронний (Коментар до 
Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 
інших законодавчих актів України" від 31.07.14 р. № 1621-VII)

7� �4

ПДВ при продажу нараховують на вартість не нижче придбання (Коментар до 
Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 
інших законодавчих актів України" від 31.07.14 р. № 1621-VII)

7� ��

Прощавай, пільго: Інтерсіті + ПДВ та інші зміни (Коментар до Закону України  
"Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших 
законодавчих актів України" від 31.07.14 р. № 1621-VII)

7� �6

Послуги від нерезидента: нараховуємо податковий кредит по-новому (Коментар 
до Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 
інших законодавчих актів України" від 31.07.14 р. № 1621-VII)

7� �7

Податкові накладні, які залишаються в платника ПДВ, підлягають реєстрації  
у Єдиному реєстрі (Коментар до Закону України "Про внесення змін до 
Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України"  
від 31.07.14 р. № 1621-VII)

7� �8

Глобальні зміни в податкових накладних (Коментар до Закону України  
"Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших 
законодавчих актів України" від 31.07.14 р. № 1621-VII)

7� �8

Тимчасову зернову пільгу пролонговано до кінця року (Коментар до Закону 
України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших 
законодавчих актів України" від 31.07.14 р. № 1621-VII)

7� ��

Прибуток

Прибуток від операцій із цінними паперами оподатковують за ставкою 18% 
(Коментар до Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України 
та деяких інших законодавчих актів України" від 31.07.14 р. № 1621-VII)

7� ��

Доходи інвестиційних фондів у вигляді процентів обкладають податком на 
прибуток (Коментар до Закону України "Про внесення змін до Податкового 
кодексу України та деяких інших законодавчих актів України" від 31.07.14 р. 
№ 1621-VII)

7� �4

Підприємства ПЕК, суб'єкти водо-, теплопостачання та водовідведення мають 
вести окремий облік пільгованого доходу (прибутку) (Коментар до Закону 
України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших 
законодавчих актів України" від 31.07.14 р. № 1621-VII)

7� ��

Скасовано податково-прибуткові пільги для готелів та електроенергетиків 
(Коментар до Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України 
та деяких інших законодавчих актів України" від 31.07.14 р. № 1621-VII)

7� ��

Акциз
Алкогольні напої, тютюнові вироби та акцизний збір: оновлене поняття та ставки 
(Коментар до Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України 
та деяких інших законодавчих актів України" від 31.07.14 р. № 1621-VII)

7� �6

Ресурсні 
платежі

Плата за користування надрами для видобування корисних копалин: тимчасові 
ставки (Коментар до Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу 
України та деяких інших законодавчих актів України" від 31.07.14 р. № 1621-VII)

7� �7

Тема У ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ № стор.
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КАТАЛОг

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

Податок  
на доходи

Податок на доходи: нове віяння в оподаткуванні пасивних доходів (Коментар до 
Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших 
законодавчих актів України щодо пасивних доходів" від 04.07.14 р. № 1588-VII)
— Новий-старий порядок оподаткування дивідендів
— Податок на доходи з процентів: крок уперед, два — назад
— Як оподатковувати з 02.08.14 р. роялті
— Як оподатковувати з 02.08.14 р. інвестприбуток

7� �8

Бюджет
Проста арифметика, або Економія держкоштів (Коментар до Закону України  
"Про внесення змін до Закону України "Про державний бюджет України на 2014 
рік" від 31.07.14 р. № 1622-VII)

76 �7

Держдопомога

Обіцяного три роки чекають: якою буде держдопомога суб'єктам господарювання 
(Коментар до Закону України "Про державну допомогу суб'єктам 
господарювання" від 01.07.14 р. № 1555-VII)

77 �7

Закон України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" від 01.07.14 р. 
№ 1555-VII (додаток до коментаря "Обіцяного три роки чекають: якою буде 
держдопомога суб'єктам господарювання")

77 Д

Перевірки

Новий захист від контролерів для суб'єктів господарювання  
(Коментар до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо обмеження втручання у діяльність суб'єктів господарювання"  
від 22.07.14 р. № 1600-VII)

79 ��

Держрегу
лювання

Обіг алкоголю та тютюну виходить на оновлену законодавчу орбіту (Коментар 
до Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 
законів України щодо посилення контролю за обігом підакцизних товарів та 
уточнення окремих норм податкових норм" від 12.08.14 р. № 1638-VII)

8� �6

Порівняння змін до ПКУ (додаток до коментаря "Обіг алкоголю та тютюну 
виходить на оновлену законодавчу орбіту")

8� Д

Військова 
служба

Почесний обов'язок: десяток змін у законодавстві про військову службу 
(Коментар до Закону України "Про внесення змін до законів України  
"Про військовий обов'язок і військову службу" та "Про засади запобігання  
і протидії корупції" від 12.08.14 р. № 1634-VII)

84 ��

Санкції
Закон України "Про санкції" від 14.08.14 р. № 1644-VII (Коментар редакції: "Давай, 
до побачення": на кого очікують санкції)

8� ��

У КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ № стор.

Комунальне 
господарство

Постанова КМУ від 05.04.14 р. № 83 "Про посилення соціального захисту 
населення в умовах підвищення цін і тарифів на комунальні послуги"

�� �6

Порядок призначення і надання населенню компенсації додаткових витрат 
на оплату комунальних послуг в умовах підвищення цін і тарифів на послуги, 
затверджений постановою КМУ від 05.04.14 р. № 83

�� �7

Компенсація за підвищення комунальних тарифів: що, де, кому  
(Коментар до постанови КМУ від 05.04.14 р. № 83)

�� �9

Освіта

Постанова КМУ від 30.09.09 р. № 1073 (з урахуванням змін, внесених постановою 
КМУ від 25.03.14 р. № 89) "Про підвищення заробітної плати працівникам 
бібліотек"

�6 �8

Постанова КМУ від 23.03.11 р. № 373 (з урахуванням змін, внесених постановою 
КМУ від 25.03.14 р. № 88) "Про встановлення надбавки педагогічним працівникам 
дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних 
закладів, вищих навчальних закладів I—II рівня акредитації, інших установ  
і закладів незалежно від їх підпорядкування" (Коментар редакції: "Професійні" 
надбавки педагогам і бібліотекарям стануть необов'язковими)

�6 �8

Лист Профспілки працівників освіти і науки України
від 02.04.14 р. № 02-5/199 "Про гнучке стимулювання праці педагогів"  
(додаток до коментаря "Професійні" надбавки педагогам і бібліотекарям стануть 
необов'язковими")

�6 Д

Охорона 
здоров'я

Постанова КМУ від 25.03.14 р. № 95 "Деякі питання оплати праці  
працівників закладів охорони здоров'я"

�7 ��

Не хлібом єдиним: на зарплаті медиків теж будуть економити  
(Коментар до постанови КМУ від 25.03.14 р. № 95)

�7 ��

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

КАТАЛОг КАТАЛОг

Держзакупівлі
Постанова КМУ від 23.04.14 р. № 117 "Про здійснення попередньої оплати товарів, 
робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти"

40 �0

Бюджет

Лояльна економія держкоштів: заповнюємо вакансії, купуємо формений одяг 
(Коментар до постанови КМУ від 23.03.14 р. № 99)

40 ��

Постанова КМУ від 25.03.14 р. № 110 "Питання оплати праці працівників установ, 
закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"  
(Коментар редакції: Із 1 жовтня бюджетникам підвищують зарплату)

4� ��

ПДВ

Постанова КМУ від 23.04.14 р. № 118 "Про затвердження переліку медичних 
виробів, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну 
територію України яких підлягають оподаткуванню податком на додану вартість 
за ставкою 7 відсотків"

4�4� ��

Перелік медичних виробів, операції з постачання на митній території України та 
ввезення на митну територію України яких підлягають оподаткуванню податком 
на додану вартість за ставкою 7 відсотків, затверджений постановою КМУ  
від 23.04.14 р. № 118

4�4� ��

Свіжий Перелік медвиробів для 7-відсоткового ПДВ  
(Коментар до постанови КМУ від 23.04.14 р. № 118)

4�4� �4

Бюджет
На численні прохання… або Чергові поступки в економії держкоштів  
(Коментар до постанови КМУ від 23.04.14 р. № 128)

44 ��

ПДВ

Постанова КМУ від 21.05.14 р. № 139 "Про випуск облігацій внутрішньої державної 
позики для відшкодування сум ПДВ"

�� ��

Нове пришестя облігацій внутрішньої держпозики для відшкодування ПДВ 
(Коментар до постанови КМУ від 21.05.14 р. № 139)

�� �4

Адміністра
тивні послуги

Розпорядження КМУ від 16.05.14 р. № 523-р "Деякі питання надання 
адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання 
адміністративних послуг"

�4 �9

ПДВ

Постанова КМУ від 01.07.14 р. № 216 "Про затвердження Переліку медичних 
виробів, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну 
територію України яких підлягають обкладенню податком на додану вартість за 
ставкою 7 відсотків"

6� �7

Перелік медичних виробів, операції з постачання на митній території України та 
ввезення на митну територію України яких підлягають обкладенню податком на 
додану вартість за ставкою 7 відсотків, затверджений постановою КМУ  
від 01.07.14 р. № 216

6� �7

Новий кабмінівський перелік для 7%-вих медвиробів (Коментар до постанови 
КМУ "Про затвердження Переліку медичних виробів, операції з постачання на 
митній території України та ввезення на митну територію України яких підлягають 
обкладенню податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків" від 01.07.14 р. 
№ 216)

6� �8

Автотранспорт
Порядок проведення обов'язкового технічного контролю та обсяги перевірки 
технічного стану транспортних засобів, затверджені постановою КМУ  
від 30.01.12 р. № 137

64* 4�

Референтні 
ціни

Постанова КМУ від 02.07.14 р. № 240 "Про референтне ціноутворення на 
лікарські засоби та вироби медичного призначення, що закуповуються за кошти 
державного та місцевих бюджетів"

67 �0

Пенсії

Порядок, затверджений постановою КМУ від 02.07.14 р. № 234 "Виплати пенсії 
та надання соціальних послуг громадянам України, які проживають на території 
Автономної Республіки Крим та м. Севастополя"

67 ��

ПФУ виплачуватиме пенсії громадянам України, які проживають в Криму:  
як одержати (Коментар до Порядку КМУ від 02.07.14 р. № 234)

67 �4

Бюджет

Порядок фінансового забезпечення потреб національної оборони держави 
(Збройних Сил) за рахунок благодійних пожертв фізичних та юридичних осіб  
для забезпечення бойової, мобілізаційної готовності, боєздатності  
і функціонування Збройних Сил, затверджений постановою КМУ від 02.07.14  р. 
№ 222

69 �8

Як військовим розпоряджатися отриманими пожертвами: порядок визначено! 
(Коментар до постанови КМУ від 02.07.14 р. № 222)

69 �0

Тема У КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ № стор.
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КАТАЛОг

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

Соцзахист
Порядок виплати допомоги на дітей відкориговано (Коментар до постанови 
КМУ "Про внесення змін до Порядку призначення і виплати державної допомоги 
сім'ям з дітьми" від 25.06.14 р. № 208)

70 ��

Зайнятість 
населення

На навчання після 45-ти: відкоригували видачу ваучерів на перепідготовку 
(Коментар до постанови КМУ "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 20 березня 2013 р. № 207" від 13.08.14 р. № 342)

8� ��

Дитяче 
харчування

Зміни, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 
2004 р. № 1591, затверджені постановою КМУ від 06.08.14 р. № 353 (Витяг)

84 �7

ПДВ

Перелік медичних виробів, операції з постачання на митній території України та 
ввезення на митну територію України яких підлягають обкладенню податком на 
додану вартість за ставкою 7 відсотків, затверджений постановою КМУ  
від 03.09.14 р. № 410 (Коментар редакції: Новий Перелік медвиробів: пустушки та 
памперси тепер по 20%)

84 �0

Бюджет
Вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня головних бухгалтерів спрощено! 
(Коментар до постанови КМУ від 05.09.14 р. № 436)

90 �0

У МІНІСТЕРСТВІ ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ № стор.

ПДВ

Лист Міндоходів і зборів України від 26.02.14 р. № 3762/6/99-99-19-05-02-15 "Щодо 
обкладення ПДВ брикетів та гранул товарної підкатегорії 4401 30 90 00" (Коментар 
редакції: Код товару за УКТ ЗЕД не збігається зі згаданим у ПКУ: чи є пільга)

�� �7

Лист Міндоходів і зборів України від 13.01.14 р. № 448/6/99-99-19-04-02-15 "Щодо 
деяких питань обкладення податком на додану вартість" (Коментар редакції:  
На скаргу 60 днів: як укластися в строк)

�4 ��

Прибуток

Лист Міндоходів і зборів України від 07.03.14 р. № 5699/7/99-99-19-03-01-17  
"Про заповнення звітності" (Витяг)

�� ��

Декларація з податку на прибуток та Звіт про контрольовані операції: поради 
щодо заповнення від Міндоходів (Коментар до листа Міндоходів України  
від 07.03.14 р. № 5699/7/99-99-19-03-01-17)

�� ��

ПДВ

Лист Міндоходів і зборів України від 04.04.14 р. № 7860/7/99-99-04-02-17  
"Про податок на додану вартість"

�6 �9

ПДВ для ліків та медвиробів: нові роз'яснення Міндоходів (Коментар до листа 
Міндоходів України від 04.04.14 р. № 7860/7/99-99-04-02-17)

�6 ��

Лист Міндоходів і зборів України від 19.12.13 р. № 17866/6/99-99-19-04-02-15 "Щодо 
обкладення ПДВ сум портових зборів" (Коментар редакції: Портові збори: коли не 
нараховують ПДВ)

�6 ��

Приватні 
підприємці

Лист Міндоходів і зборів України від 26.02.14 р. № 3737/6/99-99-18-03-01-15 "Щодо 
використання РРО фізособами — платниками єдиного податку" (Витяг) (Коментар 
редакції: Підприємець-єдинник із РРО має встановити платіжний термінал)

�6 ��

Податок  
на доходи

Узагальнююча податкова консультація щодо окремих питань оподаткування 
податком на доходи фізичних осіб сум допомоги на лікування та медичне 
обслуговування платника податку за кордоном за рахунок благодійної організації, 
затверджена наказом Міндоходів України від 10.04.14 р. № 235 (Коментар 
редакції: Лікування за рахунок благодійника: як бути з податком на доходи)

�7 �4

Облік 
платників 
податків

Лист Міндоходів і зборів України від 24.03.14 р. № 6725/7/99-99-18-02-01-17 
"Особливості обліку окремих платників АР Крим" (Коментар редакції: Переїзд 
кримських підприємств і підприємців на материк: стаємо на облік у податковій)

�7 �6

Заява про взяття на облік платника єдиного внеску. Зразок (додаток до коментаря 
"Переїзд кримських підприємств і підприємців на материк: стаємо на облік  
у податковій")

�7 Д

Податковий 
облік

Лист Міндоходів і зборів України від 10.04.14 р. №  8414/7/99-99-19-03-01-17 "Щодо 
офіційного курсу гривні до іноземних валют для цілей визначення податкових 
зобов'язань"

�9 �7

Податок на 
нерухомість

Узагальнююча податкова консультація щодо оподаткування податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки, затверджена наказом Міндоходів України 
від 25.04.14 р. № 263

4� 4�

Тема У КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ № стор.



d
o

d
at

o
k.

vo
b

u
.c

o
m

.u
a

�� ��

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг КАТАЛОг

Податок на 
нерухомість

Податок на нерухомість із загальної площі житла: як сплачувати юр- та 
фізособам у 2014 р. (Коментар до Узагальнюючої податкової консультації щодо 
оподаткування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
затвердженої наказом Міндоходів України від 25.04.14 р. № 263)

4� 44

Доповнення до уточнюючої Податкової декларації з податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки. Зразок (додаток до коментаря "Податок на 
нерухомість із загальної площі житла: як сплачувати юр- та фізособам у 2014 р.")

4� Д

ПДВ
Лист Міндоходів і зборів України від 06.05.14 р. № 10295/7/99-99-19-04-02-17 
"Про податок на додану вартість" (Коментар редакції: Як заповнити декларацію 
постачальникам ліків і медвиробів)

44 ��

Приватні 
підприємці

Як платити податки і єдиний внесок мобілізованим єдинникам  
(Коментар до Узагальнюючої податкової консультації щодо окремих  
питань оподаткування платників єдиного податку, затвердженої  
наказом Міндоходів України від 06.05.14 р. № 276)

46 �

Авансові 
внески

Переплату з податку на прибуток зараховують у сплату щомісячних авансів  
за заявою платника податків (Коментар до листа Міндоходів України  
від 24.04.14 р. № 6599/6/99-99-19-03-02-15)

47 ��

Заява про зарахування переплати з податку на прибуток у сплату щомісячних 
авансів. Зразок (додаток до коментаря "Переплату з податку на прибуток 
зараховують у сплату щомісячних авансів за заявою платника податків")

47 Д

ПДВ

Лист Міндоходів і зборів України від 18.02.14 р. № 3111/6/99-99-19-04-02-15  
"Щодо звільнення від ПДВ постачання (імпорту) паперу та картону для утилізації" 
(Коментар редакції: ПДВшна пільга для постачання паперу й картону:  
коли можна застосувати)

47 ��

Екоподаток

Лист Міндоходів і зборів України від 30.04.14 р. № 10107/7/99-99-15-04-01-17  
"Про скасування екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації 
транспортних засобів" (Коментар редакції: Утилізаційний збір скасовано,  
а звітувати потрібно)

47 �7

Нематеріальні 
активи

Лист Міндоходів і зборів України від 04.04.14 р. № 6237/5/99-99-19-03-02-16  
"Щодо амортизації нематеріальних активів без строку використання" (Витяг) 
(Коментар редакції: Амортизація нематактивів із невизначеним  
строком використання)

47 �8

Валютні 
операції

Лист Міндоходів і зборів України від 08.05.14 р. № 8180/6/99-99-19-03-02-16 
"Про надання відповіді" (Витяг) (Коментар редакції: Валютні операції з метою 
оподаткування перераховуємо за опівнічним курсом)

47 �0

ЗЕД

Лист Міндоходів і зборів України від 06.05.14 р. № 10361/7/99-99-10-03-02-17  
"Про направлення копії постанови Верховного Суду України"

�� ��

Митний кодекс — новий, підхід до урахування транспортних витрат у митній 
вартості — старий (Коментар до листа Міндоходів України від 06.05.14 р. 
№ 10361/7/99-99-10-03-02-17)

�� ��

ПДВ

Роз'яснення Міндоходів і зборів України від 17.05.14 р.  
"Критерії для автоматичного відшкодування ПДВ"  
(Коментар редакції: Як автоматично відшкодувати ПДВ)

�� ��

Роз'яснення Міндоходів і зборів України від 24.04.14 р. 
"Запит про отримання витягу з Реєстру платників ПДВ"  
(Коментар редакції: Як отримати витяг із Реєстру платників ПДВ)

�� ��

Роз'яснення Міндоходів і зборів України від 20.05.14 р.  
"Як заповнюється графа 11 таблиці 2 розділу II "Коригування податкового 
кредиту" додатка 1 до податкової декларації з ПДВ?" (Коментар редакції:  
Як заповнити таблицю 2 додатка 1 (Д1) до декларації з ПДВ)

�� ��

Лист Міндоходів і зборів України від 11.04.14 р. № 2259/Н/99-99-17-02-02-14 
"Про делегування прав на виписування податкових накладних фізособою-
підприємцем" (Витяг) (Коментар редакції: Чи можна виписувати податкову 
накладну за довіреністю)

�� �4

Прибуток
Інжиніринг від нерезидента: чи є право на витрати,  
якщо замовник не імпортує обладнання (Коментар до листа Міндоходів України 
від 14.04.14 р. № 6597/6/99-99-19-03-02-15)

�� �0

Тема У МІНІСТЕРСТВІ ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ № стор.
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КАТАЛОг

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

Радіочастот
ний збір

Лист Міндоходів і зборів України від 27.05.14 р. № 12217/7/99-99-15-04-0217  
"Про особливості адміністрування збору за користування радіочастотним 
ресурсом України у 2014 році"

�4 �4

Нерухомість
Лист Міндоходів і зборів України від 14.04.14 р. № 6823/6/99-99-17-04-16 "Щодо 
права на пільгу з податку на нерухомість, якщо фізособа здає  
один з об'єктів в оренду"

�� ��

Держ
дивіденди

Лист Міндоходів і зборів України від 29.05.14 р. № 12519/7/99-99-15-02-02-17  
"Про сплату держдивідендів після підвищення базового нормативу"

�9 ��

Підвищено базовий норматив: як нараховувати та сплачувати держдивіденди за 
2013 рік (Коментар до листа Міндоходів України від 29.05.14 р. № 12519/7/99-99-15-
02-02-17)

�9 �7

ПДВ
Лист Міндоходів і зборів України від 01.04.14 р. № 414/3/99-99-10-04-02-10 "Щодо 
правил оформлення первинного документа" (Коментар редакції: Хто може 
ставити підпис на податковій накладній юросіб)

6� �8

ЗЕД
Про заходи щодо запобігання митним порушенням при експорті сільгосппродукції 
(Коментар до листа Міндоходів України від 05.06.14 р. № 13217/7/99-99-08-03-02-17)

6� ��

Єдиний 
податок

Лист Міндоходів і зборів України від 27.02.14 р. № 4167/5/99-99-17-02-02-10 "Щодо 
відступлення права вимоги платником єдиного податку" (Коментар редакції: 
Відступлення права вимоги в єдинників: зелене світло тільки на грошову 
заборгованість)

6� �4

ПДВ

Лист Міндоходів і зборів України від 27.02.14 р. № 3851/6/99-99-15-03-01-15 "Щодо 
відображення в декларації з ПДВ операцій з розміщення облігацій" (Витяг)

6� ��

Облігації в ПДВшній декларації (Коментар до листа Міндоходів України  
від 27.02.14 р. № 3851/6/99-99-15-03-01-15)

6� �4

Водний збір
Лист Міндоходів і зборів України від 18.06.14 р. № 14287/7/99-99-15-04-01-17  
"Про збір за спеціальне використання води"

6� ��

ПДВ
Лист Міндоходів і зборів України від 28.05.14 р. № 10155/5/99-99-19-03-02-16 "Щодо 
особливостей сплати ПДВ" (Коментар редакції: Податковий кредит із Криму:  
врятує додаток Д8)

6� �6

Фіндопомога
Узагальнююча податкова консультація щодо податкового обліку поворотної 
фінансової допомоги, затверджена наказом Міндоходів України від 01.07.14 р. 
№ 367

6� �7

Пенсійний збір

Узагальнююча податкова консультація про сплату збору на обов'язкове державне 
пенсійне страхування з операцій купівлі іноземної валюти, затверджена наказом 
Міндоходів України від 01.07.14 р. № 365 (Коментар редакції: Пенсійний збір при 
купівлі інвалюти: міндоходівці розставляють акценти)

6� ��

Гарантійний 
ремонт

Узагальнююча податкова консультація щодо витрат на гарантійний ремонт 
(обслуговування) або гарантійні заміни товарів, затверджена наказом Міндоходів 
України від 01.07.14 р. № 366 (Коментар редакції: Гарантійні зобов'язання перед 
покупцями-юрособами та податкові витрати: гарні звістки від контролерів)

6� ��

ПДВ

Лист Міндоходів і зборів України від 27.06.14 р. № 15380/7/99-99-24-01-10-17  
"Про постанову Кабінету Міністрів України від 27.05.2014 № 181"

6� ��

Лист Міндоходів і зборів України від 18.06.14 р. № 14357/7/99-99-19-05-01-17  
"Про оподаткування лікарських засобів та медичних виробів"

6� ��

Імпортний лікарський ПДВ (Коментар до листа Міндоходів України  
від 18.06.14 р. № 14357/7/99-99-19-05-01-17)

6� ��

ЗЕД

Лист Міндоходів і зборів України від 07.04.14 р. № 6123/6/99-99-19-04-02-15 "Щодо 
звільнення від оподаткування операцій із ввезення на митну територію України 
племінних чистопородних тварин" (Коментар редакції: Застосування кодів  
УКТ ЗЕД-2012)

6� �0

ПДВ
Лист Міндоходів і зборів України від 26.05.14 р. № 9358/6/99-99-19-03-02-15 "Щодо 
обкладення ПДВ вартості путівок від ФСС" (Коментар редакції: Соцстрахівські 
путівки ПДВ не обкладають)

66 47

Прибуток

Лист Міндоходів і зборів України від 14.04.14 р. № 8731/7/99-99-19-03-02-17  
"Про сплату авансового внеску з податку на прибуток" (Коментар редакції: 
Платник щомісячних авансів подав збиткову декларацію за І квартал 2014 року:  
як бути з авансами січня — лютого 2015 року)

67 ��

Тема У МІНІСТЕРСТВІ ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ № стор.
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Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг КАТАЛОг

Трансфертне 
ціноутворення

Практика трансфертного ціноутворення: наполовину нова узагальнююча 
податкова консультація (Коментар до Узагальнюючої податкової консультації 
з окремих питань застосування норм податкового законодавства щодо 
трансфертного ціноутворення, затвердженої наказом Міндоходів України  
від 01.07.14 р. № 368)

7� �7

Узагальнююча податкова консультація з окремих питань застосування норм 
податкового законодавства щодо трансфертного ціноутворення, затверджена 
наказом Міндоходів України від 01.07.14 р. № 368

7� �9

Прибуток

Лист Міндоходів і зборів України від 26.02.14 р. № 4132/5/99-99-19-03-02-16 "Щодо 
практичного застосування норм податкового законодавства" (Коментар редакції: 
Як у податково-прибутковому обліку відображати витрати на просування сайта)

7� �9

Платник консолідованого податку подав збиткову декларацію за І квартал:  
як зарахувати щомісячні аванси січня — березня (Коментар до листа Міндоходів 
України від 15.04.14 р. № 6897/6/99-99-19-03-02-15)

7� ��

Лист Міндоходів і зборів України від 15.04.14 р. № 6897/6/99-99-19-03-02-15 "Щодо 
врахування сплачених відокремленим підрозділом авансових внесків платником 
консолідованого податку"

7� �4

Відрядження

Лист Міндоходів і зборів України від 24.12.13 р. № 18173/6/99-99-19-03-02-15 "Щодо 
практичного застосування норм Податкового кодексу України при витратах на 
відрядження" (Коментарі редакції: Продовження строку відрядження —  
не перешкода для податкових витрат; Користування камерою схову — повноцінні 
податкові витрати)

7� ��

Наказ про заборону користуватися камерами схову у відрядженні. Зразок 
(додаток до коментаря "Користування камерою схову — повноцінні податкові 
витрати")

7� Д

Трансфертне 
ціноутворення

Лист Міндоходів і зборів України від 15.05.14 р. № 8646/6/99-99-19-02-02-15 
"Про визнання операцій контрольованими" (Коментар редакції: Чи впливає 
перенесення чверті податкового збитку 2011 року на контрольованість операції)

74 ��

Держ
дивіденди

Лист Міндоходів і зборів України від 05.06.14 р. № 10034/6/99-99-19-02-02-15 
"Про застосування МСФЗ при перерахуванні до держбюджету частини чистого 
прибутку (доходу)" (Коментар редакції: Про застосування міжнародних стандартів 
при розрахунку держдивідендів)

74 �6

Дивіденди

Лист Міндоходів і зборів України від 20.06.14 р. № 14644/7/99-99-19-02-02-17 "Щодо 
оподаткування дивідендів, отриманих від платників фіксованого сільгоспподатку" 
(Коментар редакції: Дивіденди від платника фіксованого сільгоспподатку: 
доходам бути)

74 �7

Нерухомість

Лист Міндоходів і зборів України від 27.06.14 р. № 11671/6/99-99-17-04-15 "Щодо 
сплати податку на нерухомість, яка розташована в АР Крим та м. Севастополі" 
(Коментар редакції: Податок на нерухомість: як фізособам платити за житлові 
об'єкти в Криму)

74 �8

Дивіденди

Лист Міндоходів і зборів України від 17.07.14 р. № 17176/7/99-99-19-02-02-17 
"Про зарахування сплачених "дивідендних" авансових внесків у зменшення 
"щомісячних" авансових внесків із податку на прибуток 2014 року"

74 �0

Залишок "дивідендних" авансів дозволили зарахувати в рахунок оплати 
"щомісячних" авансів із податку на прибуток (Коментар до листа Міндоходів 
України від 17.07.14 р. № 17176/7/99-99-19-02-02-17)

74 ��

Заява про зарахування перевищення авансових внесків. Зразок (додаток до 
коментаря "Залишок "дивідендних" авансів дозволили зарахувати в рахунок 
оплати "щомісячних" авансів із податку на прибуток")

74 Д

Курсові 
різниці

Лист Міндоходів і зборів України від 14.04.14 р. № 6744/6/99-99-19-03-02-15 
"Щодо оподаткування операцій із розрахунками в інвалюті" (Коментар редакції: 
Як прибутківцям-пільговикам рахувати курсові різниці в податковому обліку: 
роз'яснення від контролерів)

77 �9

Податок  
на доходи

Лист Міндоходів і зборів України від 02.07.14 р. № 11855/6/99-99-17-02-15 "Щодо 
оподаткування доходів від надання в оренду земельних сільськогосподарських 
ділянок у Криму" (Коментар редакції: Як сплачувати податок на доходи з виплат 
кримчанам за оренду сільгоспземель)

77 ��

Тема У МІНІСТЕРСТВІ ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ № стор.
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КАТАЛОг

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

ПДВ

Лист Міндоходів і зборів України від 25.06.14 р. № 11459/6/99-99-19-03-02-15 "Щодо 
застосування терміну позовної давності при визначенні права платника ПДВ 
декларувати від'ємне значення з ПДВ" (Коментар редакції: "Мінусовий" ПДВ: чи є 
в нього строк давності)

8� �6

Лист Міндоходів і зборів України від 15.05.14 р. № 8629/6/99-99-03-02-15 "Щодо 
порядку підписання податкових накладних"

8� �8

Лист Міндоходів і зборів України від 08.07.14 р. № 12601/6/99-99-19-03-02-15 "Щодо 
особливостей обкладення ПДВ операцій із постачання зернових та технічних 
культур"

87 �6

ПДВшні особливості зернопостачання (Коментар до листа Міндоходів України  
від 08.07.14 р. № 12601/6/99-99-19-03-02-15)

87 �8

Трансфертне 
ціноутворення

Лист Міндоходів і зборів України від 10.04.14 р. № 6481/6/99-99-19-03-02-15 "Щодо 
застосування правил трансфертного ціноутворення до договорів про спільну 
діяльність"

90 ��

Лист Міндоходів і зборів України від 15.05.14 р. № 8645/6/99-99-19-02-02-15 
"Щодо визнання контрольованими операцій між резидентом та постійним 
представництвом нерезидента, а також між таким представництвом та 
нерезидентом"

90 ��

"Контрольованість" для спільної діяльності та у відносинах із представництвами 
нерезидентів (Коментар до листів Міндоходів України від 10.04.14 р. № 6481/6/99-
99-19-03-02-15 і від 15.05.14 р. № 8645/6/99-99-19-02-02-15)

90 ��

У ГУ МІНІСТЕРСТВА ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ У м. КИЄВІ № стор.

ПДВ

Лист ГУ Міндоходів у м. Києві від 04.03.14 р. № 2052/10/26-15-11-01-06 "Щодо 
обкладення ПДВ операцій із постачання, зокрема операцій з імпорту відходів та 
брухту чорних і кольорових металів" (Коментар редакції: Постачання відходів та 
брухту в січні — лютому 2014 року: з ПДВ чи без)

�� ��

Прибуток

Лист ГУ Міндоходів у м. Києві від 10.12.13 р. № 7422/10/26-15-11-01-08  
"Про оподаткування результатів взаємозаліку інвентаризаційних різниць при 
пересортиці" (Коментар редакції: Вартісна різниця при пересортиці:  
як оподатковувати)

40 ��

ПДВ

Лист ГУ Міндоходів у м. Києві від 06.05.14 р. № 4061/10/26-15-11-01-06 "Щодо 
оподаткування медичних послуг" (Коментар редакції: На послуги з виписування 
довідок у санаторій нараховують ПДВ)

�� ��

Лист ГУ Міндоходів у м. Києві від 20.05.14 р. № 4487/10/26-15-11-01-06 "Про гриф 
"затверджено" форми податкової накладної"

�4 �7

Лист ГУ Міндоходів у м. Києві від 19.06.14 р. № 5452/10/26-15-11-01-08 "Щодо 
нарахування ПДВ при проведенні нерезидентом навчального семінару" 
(Коментар редакції: Нерезидент проводить навчальний семінар: чи потрібно 
нараховувати ПДВ)

87 �0

Лист ГУ Міндоходів у м. Києві від 20.05.14 р. № 4488/10/26-15-11-01-06  
"Про звільнення від ПДВ металобрухту"

88 �8

У ГУ МІНІСТЕРСТВА ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ № стор.

ПДВ

Лист ГУ Міндоходів у Сумській області від 30.04.14 р. № 6769/10/18-28-15-01-46 
"Щодо оформлення податкових накладних"

6� �4

Через погрішності в податковій накладній податкового кредиту не втрачають 
(Коментар до листа ГУ Міндоходів у Сумській області від 30.04.14 р. № 6769/10/18-
28-15-01-46)

6� �9

Трансфертне 
ціноутворення

Лист ГУ Міндоходів у Сумській області від 24.04.14 р. № 6447/10/18-28-11-025  
"Щодо подання Звіту про контрольовані операції" (Коментар редакції: 
Затверджені паперова та електронна форми Звіту про контрольовані операції 
мають деякі відмінності: як бути)

77 ��

У ГУ МІНІСТЕРСТВА ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ № стор.

Єдиний 
податок

Лист ГУ Міндоходів у Донецькій області "Щодо відмови в переході на іншу групу 
платників єдиного податку" від 30.12.13 р. № 6449/10/05-99-17-01-13-5

�� ��

Коли єдинника не переведуть до нижчої групи з початку року  
(Коментар до листа ГУ Міндоходів у Донецькій області  
від 30.12.13 р. № 6449/10/05-99-17-01-13-5)

�� ��

Тема У МІНІСТЕРСТВІ ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ № стор.
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Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг КАТАЛОг

У ДЕРжАВНІЙ ПОДАТКОВІЙ ІНСПЕКЦІЇ У м. ПОЛТАВІ № стор.

Військовий 
збір

Лист Державної податкової інспекції у м. Полтаві від 27.08.14 р.  
№ 11917/10/16-01-11-01-39 "Щодо нарахування військового збору" (Витяг) 
(Коментар редакції: Коли можна не утримувати військового збору з орендної 
плати та плати за договорами купівлі-продажу)

8� �6

У ДЕРжАВНІЙ ФІСКАЛЬНІЙ СЛУжБІ УКРАЇНИ № стор.

Єдиний  
внесок

Лист ДФСУ та ПФУ від 22.07.14 р. № 1271/7/9-99-17-03-01-17, від 22.07.14 р. 
№ 19426/05-10 "Щодо нарахування єдиного внеску на суми нарахованого 
середнього заробітку мобілізованим працівникам та відображення їх у звітності"

70 �4

Як у звітності з єдиного внеску відображати зарплату мобілізованих працівників 
(Коментар до листів ДФСУ та ПФУ від 22.07.14 р. № 1271/7/9-99-17-03-01-17, 
№ 19426/05-10, від 16.07.14 р. № 18834/05-10)

70 �7

Відображення у звітності за єдиним внеском поновлення на роботі звільненого 
під час мобілізації працівника. Приклад (додаток до коментаря "Як у звітності  
з єдиного внеску відображати зарплату мобілізованих працівників")

70 Д

ПДВ

Лист ДФСУ від 21.07.14 р. № 29/7/99-99-19-04-01-17  
"Про оподаткування медичних виробів"

70 40

7%-вий ПДВ для медвиробів: позиція МОЗ (Коментар до листів МОЗ України  
від 03.07.14 р. № 18.0205/10/105014/3755/18333 та від 10.07.14 р. 
№ 18.0205/4040/19458 та листа ДФСУ від 21.07.14 р. № 29/7/999919040117)

70 40

Фіндопомога
Лист ДФСУ від 21.07.14 р. № 25/6/99-99-22-06-03-15/415 "Щодо обмеження 
готівкових розрахунків" (Коментар редакції: Поворотна фіндопомога:  
діє обмеження в 150 тис. грн)

7� �8

ПДВ
Лист ДФСУ від 30.07.14 р. № 626/6/99-99-19-03-02-15 "Про звільнення від ПДВ 
металобрухту" (Коментар редакції: Металобрухтова ПДВ-пільга в січні — лютому 
2014 року: 20% чи без ПДВ)

88 �9

Трансфертне 
ціноутворення

Лист ДФСУ від 19.08.14 р. № 1991/6/99-99-19-02-02-15  
"Щодо визнання контрольованими операцій між комітентом та комісіонером"

90 ��

Посередництво: чи є передання товару між комітентом і комісіонером 
контрольованою операцією (Коментар до листа ДФСУ  
від 19.08.14 р. № 1991/6/99-99-19-02-02-15)

90 ��

У МІНІСТЕРСТВІ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ № стор.

Бюджет

Зміни до бюджетної класифікації та Складових частин витрат (видатків) розвитку 
та витрат (видатків) споживання, затверджені наказом Мінфіну України  
від 11.04.14 р. № 397

4� ��

Наказ Мінфіну України від 02.04.14 р. № 372 "Про затвердження Порядку 
бухгалтерського обліку окремих активів та зобов'язань бюджетних установ та 
внесення змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку 
бюджетних установ"

�0 �8

Порядок бухгалтерського обліку окремих активів та зобов'язань бюджетних 
установ, затверджений наказом Мінфіну України від 02.04.14 р. № 372

�0 �8

З новим наказом! Мінфін затвердив правила бухобліку активів і зобов'язань 
бюджетників (Коментар до Порядку бухгалтерського обліку окремих активів  
та зобов'язань бюджетних установ, затвердженого наказом Мінфіну України  
від 02.04.14 р. № 372)

�0 ��

Оплата праці
Лист Мінфіну України від 05.05.14 р. № 31-07240-09-27/10518 "Про доплату за 
виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників" (Коментар редакції:  
Як обійти зарплатні заборони Уряду: суперечлива порада від Мінфіну)

�0 ��

Адміністру
вання

Облік платників податків за оновленими правилами (Коментар до наказу Мінфіну 
України "Про внесення змін до Порядку обліку платників податків і зборів"  
від 22.04.14 р. № 462)

�4 �7

Бюджет

Лист Мінфіну України від 29.04.14 р. № 31-08430-10-10/10149 "Щодо відображення 
в бухгалтерському обліку активів, які перебувають на тимчасово окупованій 
території України"

�9 ��

Лист Мінфіну України від 19.03.14 р. № 31-08420-07-25/5714  
"Щодо питань бухгалтерського обліку"

�9 ��
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КАТАЛОг

Основні 
засоби

Лист Міністерства фінансів України від 28.03.14 р. № 31-08410-07-21/6647  
"Про класифікацію основних засобів"

6� 38

Аналітичний облік основних засобів: чи може стати в пригоді ДК 013-97 
"Класифікація основних фондів" (Коментар до листа Мінфіну України  
від 28.03.14 р. № 31-08410-07-21/6647)

6� �8

Бюджет
Лист Мінфіну України від 28.03.14 р. № 31-08420-07/23-639/1/1084 "Щодо 
застосування критерію суттєвості" (Коментар редакції: Критерій суттєвості 
госпоперацій бюджетник установлює самостійно)

6� ��

Відрядження

Лист Мінфіну України від 08.01.14 р. № 31-07250-06-29/19 "Щодо застосування 
законодавства при відшкодуванні здійснених під час закордонного відрядження 
витрат" (Коментар редакції: Оплата корпоративкою за декількох осіб: подбайте 
про документи; Залишок авансу, знятого з КБПК, дозволено внести в касу; 
Кошторис та Звіт про відрядження: початок та кінець службової поїздки)

67 �7

Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт. Зразок 
(додаток до коментаря "Кошторис та Звіт про відрядження: початок та кінець 
службової поїздки")

67 Д

Бухоблік

Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства,  
затверджені наказом Міністерства фінансів України від 27.06.13 р. № 635

68* �

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів,  
затверджені наказом Міністерства фінансів України від 30.09.03 р. № 561

68* ��

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів, 
затверджені наказом Міністерства фінансів України від 16.11.09 р. № 1327

68* ��

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів,  
затверджені наказом Міністерства фінансів України від 10.01.07 р. № 2

68* �0

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку фінансових витрат,  
затверджені наказом Міністерства фінансів України від 01.11.10 р. № 1300

68* 46

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів, 
затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29.12.06 р. № 1315

68* ��

Бюджет
Порядок казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, 
затверджений наказом Міністерства фінансів України  
від 24.12.12 р. № 1407  (Витяг)

69 ��

ЗЕД

Торгівля з державами ЄАВТ: як отримати сертифікат із перевезення товару 
EUR.1 (Коментар до Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з 
перевезення товару EUR.1 відповідно до Угоди про вільну торгівлю між Україною 
та державами ЄА, затвердженого наказом Міністерства фінансів України  
від 29.05.14 р. № 652)

7� �0

Порядок заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення товару EUR.1 
відповідно до Угоди про вільну торгівлю між Україною та державами ЄА,  
затверджений наказом Міністерства фінансів України від 29.05.14 р. № 652 
(додаток до коментаря "Торгівля з державами ЄАВТ: як отримати сертифікат  
із перевезення товару EUR.1")

7� Д

Відрядження

Лист Міністерства фінансів України від 19.12.13 р. № 31-07230-16-10/36949 "Щодо 
службових відряджень" (Коментарі редакції: Роздруківка електронного квитка — 
первинний документ; Пообідали або попрали в готелі: добові без змін)

74 �7

Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт. Зразок 
(додаток до коментаря "Роздруківка електронного квитка — первинний документ")

74 Д

Звітність

Лист Мінфіну України від 21.02.14 р. № 31-08410-07-10/3951 "Щодо відображення 
в бухгалтерському обліку інших доходів суб'єктів малого підприємництва" 
(Коментар редакції: Звідки брати дані про інші операційні доходи та інші доходи 
для заповнення Звіту про фінрезультати за формою № 2-м)

76 �0

Бухоблік
П(С)БО-коригування: аналізуємо зміни (Коментар до наказу Мінфіну України  
від 14.07.14 р. № 754)

76 �9

Бюджет

Нові інвалютні правила для бюджетних установ (Коментар до наказу Мінфіну 
України від 14.07.14 р. № 754)

76 �0

Порядок казначейського обслуговування небюджетних рахунків клієнтів, 
затверджений наказом Міністерства фінансів України від 21 липня 2014 року 
№ 770

80 �0

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

КАТАЛОг КАТАЛОг

Бюджет

Наказ Мінфіну України від 18.07.14 р. № 764 "Про внесення змін до порядку 
погодження призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера 
бюджетної установи" (Витяг) (Коментар редакції: Коли звільнення головбуха  
не погоджують із Казначейством)

80 ��

Лист Мінфіну України від 04.07.14 р. № 31-04110-09-5/17094 "Щодо підготовки 
бюджетних запитів до проекту державного бюджету на 2015 рік та проекту 
прогнозу державного бюджету на 2016—2017 роки" (Витяг)

80 �9

Нерухомість
Декларація з податку на нерухомість: звітуємо за новою формою  
(Коментар до наказу Мінфіну України від 01.07.14 р. № 735)

8� �8

Бюджет

Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затверджений 
наказом Міністерства фінансів України від 23.08.12 р. № 938 (Витяг)

90 �4

Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету 
(додаток 3 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів)

90 Д

Реєстр змін до мережі розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету 
(додаток 4 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів)

90 Д

Витяг з річного розпису асигнувань місцевих бюджетів (за винятком надання 
кредитів з місцевих бюджетів) / річного розпису витрат спеціального фонду 
місцевих бюджетів з розподілом за видами надходжень / річного розпису 
повернення кредитів до місцевих бюджетів та надання кредитів з місцевих 
бюджетів (додаток 5 до Порядку казначейського обслуговування місцевих 
бюджетів)

90 Д

Витяг з помісячного розпису асигнувань загального фонду місцевих бюджетів 
(за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів) / помісячного розпису 
спеціального фонду (за винятком власних надходжень бюджетних установ та 
відповідних видатків) / помісячного розпису повернення кредитів до загального 
фонду місцевих бюджетів / надання кредитів із загального фонду місцевих 
бюджетів (додаток 6 до Порядку казначейського обслуговування місцевих 
бюджетів)

90 Д

Відбиток печатки органу Казначейства (додаток 12 до Порядку казначейського 
обслуговування місцевих бюджетів)

90 Д

Розподіл виділених бюджетних асигнувань (додаток 19 до Порядку 
казначейського обслуговування місцевих бюджетів)

90 Д

Довідка про надходження у натуральній формі (додаток 22 до Порядку 
казначейського обслуговування місцевих бюджетів)

90 Д

Казначейському обслуговуванню місцевих бюджетів — нові правила  
(Коментар до наказу Мінфіну України від 30.07.14 р. № 793)

90 �8

У МІНІСТЕРСТВІ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ № стор.

Корупція

Лист Мін'юсту України від 11.03.14 р. № 1050-0-4-14-1111  
"Щодо застосування антикорупційного законодавства" (Витяг)

84 ��

Оминаючи пастку корупції: кого вважати посадовцями й чого їм остерігатися 
(Коментар до листа Мін'юсту України від 11.03.14 р. № 1050-0-4-14-1111)

84 �4

У МІНІСТЕРСТВІ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ № стор.

Відрядження

Лист Мінсоцполітики України від 05.08.13 р. № 844/13/84-13 "Про розміри добових 
за час перебування в службовому відрядженні" (Коментар редакції: Немає наказу 
про відрядження — не мрійте про добові)

40 ��

Наказ про відрядження. Зразок (додаток до коментаря  
"Немає наказу про відрядження — не мрійте про добові")

40 Д

Освіта

Лист Мінсоцполітики України від 10.09.13 р. № 398/13/116-13 "Щодо надання 
педпрацівникам відпустки за ненормований робочий день" (Коментар редакції: 
День із життя позашкільного педагога: чи вважають його працю ненормованою)

47 �6

Лист Міністерства соціальної політики України від 08.11.13 р. № 480/18/116-13 
"Щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної 
додаткової відпустки за особливий характер праці" (додаток до коментаря  
"День із життя позашкільного педагога: чи вважають його працю ненормованою")

47 Д

Бюджет
Лист Мінсоцполітики України від 10.12.13 р. № 1141/13/155-13 "Щодо преміювання 
головного бухгалтера" (Коментар редакції: Усе за законом, або Як преміювати 
головбуха бюджетної установи)

49 �7

Тема У МІНІСТЕРСТВІ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ № стор.
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КАТАЛОг

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

Середня 
зарплата

Лист Мінсоцполітики України від 25.02.14 р. № 1837/0/14-14/18  
"Щодо розрахунку середньої заробітної плати" (Витяг)

�� �0

Лист Мінсоцполітики України від 17.02.14 р. № 1643/0/14-14/18 "Щодо розрахунку 
середньої заробітної плати" (Коментар редакції: У розрахунковому періоді лише 
хвороба та відпустка: як обчислити лікарняні)

�� �0

Бюджет

Лист Мінсоцполітики України від 11.09.13 р. № 10212/0/14-13/13 "Щодо виплати 
матеріальної допомоги для оздоровлення" (Коментар редакції: Працівник поділив 
відпустку на частини: коли виплачувати допомогу на оздоровлення)

�� �4

Заява про виплату допомогу на оздоровлення. Зразок (додаток до коментаря 
"Працівник поділив відпустку на частини: коли виплачувати допомогу 
на оздоровлення")

�� Д

Квоти з праце
влаштування

Лист Міністерства соціальної політики України від 25.03.14 р. № ДЦ-01-1816/0/6-14 
"Щодо квоти з працевлаштування працівників" (Витяг)

�� �9

Квота з працевлаштування неконкурентоспроможних осіб: що треба знати 
роботодавцю (Коментар до листа Державного центру зайнятості від 25.03.14 р. 
№ ДЦ-01-1816/0/6-14)

�� �0

Відрядження

Лист Мінсоцполітики України від 03.03.14 р. № 238/13/84-14 "Щодо відшкодування 
витрат у зв'язку зі службовими відрядженнями" (Коментар редакції:  
Користування кімнатою відпочинку на вокзалі: чи бути податковим витратам)

67 �9

Положення про службові відрядження працівників. Зразок (додаток до коментаря 
"Користування кімнатою відпочинку на вокзалі: чи бути податковим витратам")

67 Д

Соцзахист
Лист Мінсоцполітики України від 22.05.14 р. № 744/5/75-14 
"Щодо призначення та виплати допомоги при народженні дитини" (Витяг)

70 ��

Відрядження
Лист Міністерства соціальної політики України від 15.11.13 р. № 656/18/99-13  
"Щодо проблемних питань обліку робочого часу" (Коментар редакції:  
У відрядження відразу з лікарняного ліжка: як оплачувати такий день)

74 ��

Освіта
Лист Міністерства соціальної політики України від 25.06.14 р. № 248/13/116-14 
"Щодо надання компенсації за невикористану відпустку" (Коментар редакції:  
Чи можна педагогу виплатити компенсацію замість надання частини відпустки)

79 �6

Відпустки

Лист Міністерства соціальної політики України від 28.12.13 р. № 563/13/116-13  
"Про оплачувані навчальні відпустки" (Витяг)

8� �8

Працівник навчається в іноземному виші: чи надавати йому навчальну відпустку 
(Коментар до листа Мінсоцполітики України від 28.12.13 р. № 563/13/116-13)

8� �9

Охорона 
здоров'я

Оберемок приємностей: відкориговано умови оплати праці медиків (Коментар  
до спільного наказу Мінсоцполітики та МОЗ України від 18.06.14 р. № 398/405)

8� �7

Трудові 
відносини

Лист Мінсоцполітики України від 10.06.14 р. № 214/13/116-14  
"Про переведення інвалідів та звільнення працівників за прогул"

8� ��

Відпустки
Лист Мінсоцполітики України від 30.05.14 р. № 193/13/123-14 "Щодо надання 
додаткової відпустки одинокій матері" (Коментар редакції:  
За яких умов розлучена жінка має право на додаткову відпустку на дітей)

8� ��

Зайнятість 
населення

Порядок надання допомоги по частковому безробіттю, затверджений наказом 
Міністерства соціальної політики України від 07.03.13 р. № 103

8� �9

Допомога по частковому безробіттю: не пропустіть принципові зміни (Коментар 
до наказу Мінсоцполітики України "Про затвердження Змін до Порядку надання 
допомоги по частковому безробіттю" від 15.07.14 р. № 468)

8� �4

Заява про надання коштів для виплати працівникам допомоги по частковому 
безробіттю. Зразок (додаток до коментаря "Допомога по частковому безробіттю: 
не пропустіть принципові зміни")

8� Д

Повідомлення про зупинення (скорочення) виробництва. Зразок  
(додаток до коментаря "Допомога по частковому безробіттю:  
не пропустіть принципові зміни")

8� Д

Письмове підтвердження, що зупинення (скорочення) виробництва продовжує 
тривати. Зразок (додаток до коментаря "Допомога по частковому безробіттю:  
не пропустіть принципові зміни")

8� Д

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

КАТАЛОг КАТАЛОг

Оплата праці

Лист Міністерства соціальної політики України від 08.08.14 р. № 1144/13/84-14 
"Про порядок оплати праці журналістів комунальних ЗМІ" (Коментар редакції: 
Газету заснували райрада й райдержадміністрація: на скільки підвищують оклад 
головного редактора)

88 ��

Стипендії
Лист Міністерства соціальної політики України від 01.07.14 р. № 135/10/136-14 
"Щодо індексації стипендій" (Коментар редакції: Доплата за відмінне навчання 
студента не впливає на базовий місяць для індексації його стипендії)

88 ��

У МІНІСТЕРСТВІ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ № стор.

ТТН

Лист Міністерства аграрної політики та продовольства України від 05.03.14 р. 
№ 37-32-3-15/2543 "Про порядок реєстрації товарно-транспортних накладних  
на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв"  
(Коментар редакції: Як реєструвати алкоТТН: лікнеп від Мінагрополітики)

74 �9

У МІНІСТЕРСТВІ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ № стор.

Сільське 
господарство

Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості 
продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затверджені наказом 
Мінагрополітики України від 18.05.01 р. № 132

7�* 4�

Об'єкти планування та обліку виробничих витрат і визначення  
собівартості продукції (додаток до Методичних рекомендацій  
з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) 
сільськогосподарських підприємств, затверджених наказом  
Мінагрополітики України від 18.05.01 р. № 132)

7�* Д

Оцінка побічної продукції сільськогосподарських підприємств (додаток  
до Методичних рекомендацій з планування, обліку і калькулювання собівартості 
продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств,  
затверджених наказом Мінагрополітики України від 18.05.01 р. № 132)

7�* Д

У МІНІСТЕРСТВІ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ № стор.

Автотранспорт
Правила експлуатації колісних транспортних засобів, затверджені наказом 
Міністерства інфраструктури України від 26.07.13 р. № 550

64* �

У МІНІСТЕРСТВІ ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ № стор.

Автотранспорт
Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів 
автомобільного транспорту, затверджене наказом Мінтрансу України  
від 30.03.98 р. № 102

64* �6

Транспорт
Методичні рекомендації з формування собівартості перевезень (робіт, послуг)  
на транспорті, затверджені наказом Мінтранспорту України від 05.02.01 р. № 65

7�* ��

У МІНІСТЕРСТВІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ № стор.

Держзакупівлі

Лист Мінекономрозвитку України від 11.01.14 р. "Щодо видів порушень при 
проведенні процедур закупівель" (Витяг) (Коментар редакції: Якими документами 
підтвердити відповідність кваліфікаційним вимогам; Як уникнути дискримінації 
в торгах; Коли право відхилити пропозицію учасника стає обов'язковим; 
Обґрунтовуємо закупівлю в одного учасника)

�� ��

ПДВ

Лист Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 10.04.14 р.  
№ 3721-08/11000-12 "Щодо порядку розрахунку визначення вартості лікарських 
засобів та виробів медичного призначення з урахуванням ПДВ та існуючих 
надбавок" (Коментар редакції: ПДВшна база для ліків та медвиробів:   
ціна + торгівельна націнка)

�7 �9

Держзакупівлі

Лист Мінекономрозвитку України від 07.05.14 р.  
"Щодо оприлюднення інформації про закупівлі" (Витяг)

4� ��

Роз'яснення Мінекономрозвитку України від 25.04.14 р. № 3302-05/13083-06  
"Щодо завершення процедур державних закупівель, розпочатих  
до набрання чинності Законом України від 10.04.14 р. № 1197-VII"

4� ��

Роз'яснення Мінекономрозвитку і торгівлі України від 23.05.14 р. № 3302-
05/16628-03 "Щодо змін, внесених до Закону України "Про особливості здійснення 
закупівель в окремих сферах господарської діяльності"

�� ��

Роз'яснення Мінекономрозвитку і торгівлі україни від 23.05.14 р. № 3302-05/16629-03  
"Щодо визначення замовника у сфері державних закупівель"

�� �6

Тема У МІНІСТЕРСТВІ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ № стор.
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КАТАЛОг

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

Держзакупівлі

Роз'яснення Мінекономрозвитку і торгівлі України від 06.06.14 р. № 3302-
05/18811-07 "Щодо застосування законодавства у сфері державних закупівель" 
(Коментар редакції: Дотримання законодавства про захист конкуренції учасник 
держзакупівель підтверджує самостійно)

6� �4

Лист Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08.08.14 р. № 3302-
05/27478-03 "Щодо надання методологічної допомоги з питань застосування 
переговорної процедури закупівлі"

79 ��

Лист Мінекономрозвитку і торгівлі України від 04.08.14 р. № 3302-05/26720-03 
"Щодо надання методологічної допомоги замовникам" (Коментар редакції:  
Один документ підтвердить і держреєстрацію, і відсутність банкрутства)

8� ��

У МІНІСТЕРСТВІ ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ № стор.

Торгівля

Методичні рекомендації з формування складу витрат та порядку їх планування 
в торговельній діяльності, затверджені наказом Мінекономіки та з питань 
європейської інтеграції України від 22.05.02 р. № 145

7�* �

Кореспонденція рахунків з обліку витрат діяльності торговельних підприємств 
(додаток до Методичних рекомендацій з формування складу витрат та порядку  
їх планування в торговельній діяльності, затверджених наказом Мінекономіки  
та з питань європейської інтеграції України від 22.05.02 р. № 145)

7�* Д

ГОРЕКА

Методичні рекомендації щодо впровадження національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку у сфері громадського харчування і побутових послуг, 
гармонізованих з міжнародними стандартами, затверджені наказом Мінекономіки 
та з питань європейської інтеграції України від 17.06.03 р. № 157

7�* Д

У МІНІСТЕРСТВІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА  
ТА жИТЛОВОКОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

№ стор.

Будівництво

Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робіт, 
затверджені наказом Мінрегіонбуду України від 31.12.10 р. № 573

7�* �4

Групування та склад витрат операційної діяльності будівельної організації 
за елементами витрат (додаток до Методичних рекомендацій з формування 
собівартості будівельно-монтажних робіт, затверджених наказом Мінрегіонбуду 
України від 31.12.10 р. № 573)

7�* Д

Перелік загальновиробничих витрат будівельної організації (додаток  
до Методичних рекомендацій з формування собівартості будівельно-монтажних 
робіт, затверджених наказом Мінрегіонбуду України від 31.12.10 р. № 573)

7�* Д

Перелік витрат операційної діяльності, які не включаються до собівартості 
будівельно-монтажних робіт (додаток до Методичних рекомендацій  
з формування собівартості будівельно-монтажних робіт,  
затверджених наказом Мінрегіонбуду України від 31.12.10 р. № 573)

7�* Д

Перелік витрат, пов'язаних з експлуатацією будівельних машин і механізмів 
(додаток до Методичних рекомендацій з формування собівартості будівельно-
монтажних робіт, затверджених наказом Мінрегіонбуду України від 31.12.10 р. 
№ 573)

7�* Д

У МІНІСТЕРСТВІ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ № стор.

Культура

Наказ Мінкультури України від 12.03.14 р. № 142 "Про затвердження Порядку 
формування та подання на затвердження штатних розписів та змін до штатних 
розписів підприємств, установ, організацій, що фінансуються з Державного 
бюджету України та належать до сфери управління Міністерства культури України"

�0 �9

Порядок формування та подання на затвердження штатних розписів та змін  
до штатних розписів підприємств, установ, організацій, що фінансуються  
з Державного бюджету України та належать до сфери управління Міністерства 
культури України, затверджений наказом Мінкультури України від 12.03.14 р. 
№ 142

�0 �9

У МІНІСТЕРСТВІ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ № стор.

Бюджет

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 10.06.14 р. № 1851  
"Про затвердження Порядку забезпечення закладів фізичної культури і спорту 
спортивним обладнанням, спортивним інвентарем та встановлення строків  
їх використання"

69 ��

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

КАТАЛОг КАТАЛОг

Бюджет

Порядок забезпечення закладів фізичної культури і спорту   
спортивним обладнанням, спортивним інвентарем   
та встановлення строків їх використання, затверджений наказом Міністерства 
молоді та спорту України від 10.06.14 р. № 1851

69 ��

У МІНІСТЕРСТВІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ № стор.

ПДВ

Лист МОЗ від 03.07.14 р. № 18.02-05/10/1050-14/3755/18333 "Щодо застосування 
зниженої ставки податку на додану вартість на медичні вироби,  
а також визначення належності продукції до категорії "медичний виріб"

70 �8

Лист МОЗ України від 10.07.14 р. № 18.02-05/4040/19458  
"Щодо визначення належності продукції до медичного виробу"

70 �9

7%-вий ПДВ для медвиробів: позиція МОЗ (Коментар до листів МОЗ України від 
03.07.14 р. № 18.0205/10/105014/3755/18333 та від 10.07.14 р. № 18.0205/4040/19458 
та листа ДФСУ від 21.07.14 р. № 29/7/999919040117)

70 40

Охорона 
здоров'я

Оберемок приємностей: відкориговано умови оплати праці медиків (Коментар  
до спільного наказу Мінсоцполітики та МОЗ України від 18.06.14 р. № 398/405)

8� �7

Час рахувати посади: первинна меддопомога отримала нові штати  
(Коментар до наказу МОЗ України від 21.08.14 р. № 585)

87 ��

Наказ МОЗ України від 21 серпня 2014 року № 585 "Про затвердження Примірних 
штатних нормативів центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги  
та його структурних підрозділів" (Витяг)

87 ��

Методичні рекомендації ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів  
у закладах охорони здоров'я, затверджені наказом Міністерства охорони 
здоров'я України від 09.09.14 р. № 635

88 ��

Книга складського обліку лікарських засобів та медичних виробів (додаток  
до Методичних рекомендацій ведення обліку лікарських засобів та медичних 
виробів у закладах охорони здоров'я, затверджених наказом Міністерства 
охорони здоров'я України від 09.09.14 р. № 635)

88 Д

Накладна (вимога) (додаток до Методичних рекомендацій ведення обліку лікарських 
засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров'я, затверджених наказом 
Міністерства охорони здоров'я України від 09.09.14 р. № 635)

88 Д

Реєстр отриманих прибуткових накладних (додаток до Методичних рекоменда-
цій ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони 
здоров'я, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України  
від 09.09.14 р. № 635)

88 Д

Реєстр виданих накладних (вимог) (додаток до Методичних рекомендацій ведення 
обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров'я, 
затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 09.09.14 р. № 635)

88 Д

Журнал обліку відділеннями отриманих і використаних лікарських засобів та 
медичних виробів (додаток до Методичних рекомендацій ведення обліку лікарських 
засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров'я, затверджених наказом 
Міністерства охорони здоров'я України від 09.09.14 р. № 635)

88 Д

Звіт про надходження і відпуск (використання) лікарських засобів та медичних 
виробів (додаток до Методичних рекомендацій ведення обліку лікарських засобів 
та медичних виробів у закладах охорони здоров'я, затверджених наказом 
Міністерства охорони здоров'я України від 09.09.14 р. № 635)

88 Д

Журнал обліку фактично отриманих і використаних лікарських засобів та медич-
них виробів постами (маніпуляційними кімнатами) (додаток до Методичних реко-
мендацій ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охо-
рони здоров'я, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України  
від 09.09.14 р. № 635)

88 Д

Звіт про надходження і використання лікарських засобів та медичних виробів пос-
тами (маніпуляційними кімнатами) (додаток до Методичних рекомендацій веден-
ня обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров'я, за-
тверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 09.09.14 р. № 635)

88 Д

У НАЦІОНАЛЬНОМУ БАНКУ УКРАЇНИ № стор.

Готівкові 
розрахунки

Лист НБУ від 30.01.14 р. № 27-011/3958 "Щодо граничної суми готівкових 
розрахунків при погашенні заборгованості перед фізособою" (Коментар редакції: 
Погашення заборгованості за закуплені ТМЦ: обмеження в 10 тис. грн)

�� �7

Тема У МІНІСТЕРСТВІ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ № стор.
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Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

Відрядженя
Лист НБУ від 16.09.13 р. № 11-112/13017 "Щодо права підприємства видати кошти 
під звіт засновнику з метою придбання товару" (Коментар редакції:  
Підзвітні кошти засновнику: Нацбанк дав добро)

�� �9

Валютні 
операції

Постанова НБУ від 28.03.14 р. № 172 "Про врегулювання діяльності фінансових 
установ та проведення валютних операцій" (Коментар редакції:  
До обмінника без документів: банки купуватимуть валюту у фізосіб без паспорта)

�4 �9

Електронні 
гроші

Лист Нацбанку України від 07.06.13 р. № 25-112/6750 "Щодо визначення понять 
"електронні гроші" та "електронні платіжні засоби" (Коментар редакції:  
Статус електронних грошей: авторитетна думка Нацбанку)

�� �0

Валютні 
операції

Лист НБУ від 03.04.14 р. № 19-012/14290 "Про встановлення офіційного курсу 
гривні до іноземних валют"

�6 ��

Пенсійний збір

Лист НБУ від 04.04.14 р. № 29-113/14630 "Про порядок сплати збору на 
обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі іноземної валюти"

�6 �7

Лист НБУ від 11.04.14 р. № 29-113/16065 "Про порядок сплати збору на 
обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі іноземної валюти" 
(Коментар редакції: Пенсійний збір при купівлі валюти: акценти від Нацбанку)

�6 �9

Заява про купівлю іноземної валюти або банківських металів. Зразок (додаток  
до коментаря "Пенсійний збір при купівлі валюти: акценти від Нацбанку")

�6 Д

Валютне 
регулювання

Постанова Правління Національного банку України від 29 квітня 2014 р. № 245 
"Про врегулювання діяльності фінансових установ та проведення валютних 
операцій"

4�4� 9

Перелік банків України, щодо діяльності яких НБУ здійснює заходи зі стабілізації 
валютного ринку

4�4� Д

Електронні 
гроші

Лист Національного банку України від 07.02.14 р. № 25-109/5294 "Про особливості 
здійснення операцій з електронними грошима" (Витяг) (Коментар редакції: 
Нацбанк пролив світло на застосування електронних грошей)

46 7

Валютне 
регулювання

Постанова Правління Нацбанку України від 12.05.14 р. № 270 "Про зміну строків 
розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів і запровадження 
обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті"

49 �8

Постанова Правління Нацбанку України від 12.05.14 р. № 271 "Про встановлення 
розміру обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті"

49 �0

Валютне регулювання: порція змін від НБУ (Коментар до постанов Правління НБУ 
від 12.05.14 р. № 270 та № 271)

49 �0

Валютні нюанси від НБУ: повернення інвестицій, валютний пенсійний збір, оплата 
праці нерезидентів (Коментар до постанови Правління НБУ від 30.04.14 р. № 248)

�� ��

Нові правила роботи для банків та пунктів обміну валюти: поради від Нацбанку 
(Коментар до постанови Правління НБУ від 30.04.14 р. № 249)

�� �4

Урегулювання діяльності фінустанов: усе, що треба для стабільності гривні 
(Коментар до постанови Правління НБУ "Про регулювання діяльності фінансових 
установ та проведення валютних операцій" від 30.05.14 р. № 328)

�� �7

Перелік поточних неторгових операцій (додаток до коментаря "Урегулювання 
діяльності фінустанов: усе, що треба для стабільності гривні")

�� Д

Електронні 
гроші

Положення про електронні гроші: коротко про головне (Коментар до постанови 
Правління НБУ "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 
Національного банку України з питань здійснення операцій з електронними 
грошима" від 19.06.14 р. № 378)

67 �9

Валютне 
регулювання

Постанова Правління Нацбанку України від 29.07.14 р. № 450 "Про внесення  
зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків 
у національній та іноземних валютах"

76 ��

Розрахунки з нерезидентом не знято з контролю: чи можна резиденту закрити 
поточний рахунок (Коментар до постанови Правління НБУ "Про внесення зміни 
до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків  
у національній та іноземних валютах" від 29.07.14 р. № 450)

76 ��

Тема У НАЦІОНАЛЬНОМУ БАНКУ УКРАЇНИ № стор.
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Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг КАТАЛОг

Грошовий обіг

Постанова Правління Національного банку України від 29.08.14 р. № 540  
"Про введення додаткових механізмів для стабілізації грошово-кредитного  
та валютного ринків України"

8� ��

Валютні перекази з-за кордону конвертують у гривні: чергові НБУшні заходи 
(Коментар до постанови Правління НБУ "Про введення додаткових механізмів 
для стабілізації грошово-кредитного та валютного ринків України" від 29.08.14 р. 
№ 540)

8� �7

Валютне 
регулювання

Лист НБУ від 04.09.14 р. № 29-209/49334 "Щодо практичного застосування окремих 
вимог постанови Правління Національного банку України від 29.08.2014 № 540 
"Про введення додаткових механізмів для стабілізації грошово-кредитного та 
валютного ринків України" (Коментар редакції: Як одержати готівкову інвалюту: 
роз'яснює НБУ)

84 ��

Заява на видачу готівки. Зразок (додаток до коментаря "Як одержати готівкову 
інвалюту: роз'яснює НБУ")

84 Д

Валютна ін'єкція НБУ: що нового для бізнесу і людей (Коментар до постанови 
Правління НБУ "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 
Національного банку України" від 22.09.14 р. № 591)

90 �4

Електронне повідомлення НБУ від 23.09.14 р. № 29-209/53878 "Щодо переліку 
імпортних операцій, на які не поширюється заборона здійснення розрахунків  
без увезення товару" (додаток до коментаря "Валютна ін'єкція НБУ:  
що нового для бізнесу і людей")

90 Д

У ПЕНСІЙНОМУ ФОНДІ УКРАЇНИ № стор.

Єдиний внесок

Лист ПФУ від 11.04.14 р. № 9846/05-10 "Щодо відображення у звітності по ЄСВ 
оплати навчальних зборів" (Коментар редакції: Оплата навчальних зборів  
у звітності за єдиним внеском: поради від ПФУ)

�7 �7

Заповнення таблиці 6 Звіту за єдиним внеском: відображаємо зарабіток за час 
навчальних зборів (додаток до коментаря "Оплата навчальних зборів у звітності 
за єдиним внеском: поради від ПФУ")

�7 Д

Лист ДФСУ та ПФУ від 22.07.14 р. № 1271/7/9-99-17-03-01-17, від 22.07.14 р. 
№ 19426/05-10 "Щодо нарахування єдиного внеску на суми нарахованого 
середнього заробітку мобілізованим працівникам та відображення їх у звітності"

70 �4

Лист ПФУ від 16.07.14 р. № 18834/05-10 "Про відображення у звітності середнього 
заробітку мобілізованих працівників" (Витяг)

70 ��

Як у звітності з єдиного внеску відображати зарплату мобілізованих працівників 
(Коментар до листів ДФСУ та ПФУ від 22.07.14 р. № 1271/7/9-99-17-03-01-17, 
№ 19426/05-10, від 16.07.14 р. № 18834/05-10)

70 �7

Відображення у звітності з єдиного внеску поновлення на роботі звільненого  
під час мобілізації працівника. Приклад (додаток до коментаря "Як у звітності  
з єдиного внеску відображати зарплату мобілізованих працівників")

70 Д

Пенсії

Постанова Правління ПФУ від 07.07.14 р. № 13-1 "Про внесення змін до Порядку 
подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій 
відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне 
страхування"

8� �7

Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) 
пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне 
пенсійне страхування" у редакції постанови Правління ПФУ від 07.07.14 р. № 13-1 
(Коментар редакції: Звернення за призначенням пенсії: які документи оформляти 
та подавати)

8� �7

Довідка про заробітну плату для обчислення пенсії (додаток 1 до Порядку 
подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій 
відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне 
страхування" у редакції постанови Правління ПФУ від 07.07.14 р. № 13-1)

8� Д

Заява про призначення/перерахунок пенсії (додаток 2 до Порядку подання  
та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно  
до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"  
у редакції постанови Правління ПФУ від 07.07.14 р. № 13-1)

8� Д

Тема У НАЦІОНАЛЬНОМУ БАНКУ УКРАЇНИ № стор.
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Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

Пенсії

Пам'ятка пенсіонеру (додаток 3 до Порядку подання та оформлення документів 
для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України  
"Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" у редакції постанови 
Правління ПФУ від 07.07.14 р. № 13-1)

8� Д

Заява про виплату пенсії (додаток 4 до Порядку подання та оформлення 
документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України 
"Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" у редакції постанови 
Правління ПФУ від 07.07.14 р. № 13-1)

8� Д

У ДЕРжАВНІЙ КАЗНАЧЕЙСЬКІЙ СЛУжБІ УКРАЇНИ № стор.

Бюджет

Лист ДКСУ від 21.03.14 р. № 17-08/276-6564 "Про облік готівкових коштів 
бюджетних установ"

4� �6

Лист ДКСУ від 25.03.14 р. № 17-10/297-6902 "Про порядок заповнення форми 
зведення показників спеціального фонду кошторису"

4� �7

Лист ДКСУ від 04.03.14 р. № 17-09/217-5150 "Про застосування КЕКВ для внесків  
у статутний капітал"

4� �7

Лист ДКСУ від 25.03.14 р. № 17-05/288-6816 "Про застосування КЕКВ закладами 
охорони здоров'я"

4� �8

Лист ДКСУ від 21.03.14 р. № 17-09/275-6565 "Про застосування КЕКВ  
для фінансування громадських робіт"

4� �9

Лист ДКСУ від 31.03.14 р. № 17-09/322-7303 "Про списання майна бюджетних 
установ"

4� �0

Лист ДКСУ від 10.04.14 р. № 17-09/363-8602 "Про надання права першого підпису 
при відсутності голови місцевої ради і його заступника"

4� ��

Лист ДКСУ від 28.02.14 р. № 17-08/204-4846 "Про погашення бюджетних 
зобов'язань минулих років" (Витяг)

4� ��

Лист ДКСУ від 07.05.14 р. № 17-04/441-10983 "Щодо видатків на створення  
та обслуговування програмного забезпечення"

�9 ��

Лист ДКСУ від 29.04.14 р. № 17-04/420-10331 "Про врегулювання 
інвентаризаційних різниць"

�9 ��

Лист ДКСУ від 22.05.14 р. № 17-08/485-12338 "Про застосування КЕКВ для сплати 
зборів за держреєстрацію авторського права"

�9 ��

Лист ДКСУ від 23.05.14 р. № 17-09/502-12309 "Про передачу майна  
на відповідальне зберігання"

�9 ��

Лист ДКСУ від 28.03.14 р. № 17-08/320-7304 "Про застосування КЕКВ  
для придбання оргтехніки вартістю до 2500 грн"

�9 �4

Лист ДКСУ від 13.06.14 р. № 17-09/581-13999 "Про реєстраційну картку одержувача 
бюджетних коштів"

�9 ��

Лист ДКСУ від 29.05.14 р. № 17-09/519-12924 "Про безспірне списання бюджетних 
коштів з рахунків боржників"

�9 �6

Лист ДКСУ від 04.06.14 р. № 17-08/545-13343 "Про застосування КЕКВ  
при відшкодуванні податку на доходи з підйомної допомоги"

�9 �7

Лист ДКСУ від 01.04.14 р. № 17-08/330-7463 "Про терміни опрацювання документів 
для реєстрації бюджетних зобов'язань"

�9 �7

Лист ДКСУ від 16.05.14 р. № 17-08/469-1166 "Про облік тари в бюджетній установі" �9 �8

Лист ДКСУ від 05.06.14 р. № 17-08/551-13505 "Про погашення кредиторської 
заборгованості минулих бюджетних періодів"

�9 �8

Лист ДКСУ від 30.12.13 р. № 17-08/503-35119 "Щодо сплати ЄСВ та ПДФО  
з лікарняних" (Витяг)

�9 �0

Лист Державної казначейської служби України від 24.06.14 р. № 17-08/623-14742 
"Про порядок реєстрації бюджетних зобов'язань розпорядників та одержувачів 
бюджетних коштів"

69 ��

Лист Державної казначейської служби України від 18.06.14  р. № 17-09/576-14367 
"Про порядок казначейського обслуговування бюджетних коштів"

69 ��

Лист Державної казначейської служби України від 17.06.14  р. № 17-05/593-
14195 "Про погашення кредиторської заборгованості за капітальними видатками 
місцевих бюджетів"

69 �4

Тема У ПЕНСІЙНОМУ ФОНДІ УКРАЇНИ № стор.
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Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг КАТАЛОг

Держзакупівлі

Лист Державної казначейської служби України від 23.06.14 р. № 23-08/817-14628 
"Про реєстрацію бюджетних зобов'язань, за якими застосовують процедуру 
закупівель" (Коментар редакції: Реєструємо держзакупівельні зобов'язання  
в казначействі: паперів не уникнути)

7� 28

Бюджет

Наказ Держказначейської служби України від 06.08.14 р. № 226 "Про внесення змін 
до наказу Державної казначейської служби України від 29.04.2014 № 68" (Витяг)

80 ��

Лист Держказначейської служби України від 09.07.14 р. № 17-08/668-15846  
"Щодо застосування КЕКВ"

80 ��

Лист Держказначейської служби України від 04.07.14 р. № 17-08/659-15588  
"Про застосування постанови КМУ від 01.03.14 р. № 65"

80 �6

Лист Держказначейської служби України від 25.07.14 р. № 17-09/708-17228  
"Про відшкодування витрат на утримання орендованого приміщення"

80 �6

Лист Держказначейської служби України від 08.08.14 р. № 17-08/752-18353  
"Про відображення у звітності кредиторської заборгованості одержувачів 
бюджетних коштів"

80 �7

Лист Держказначейської служби України від 06.08.14 р. № 17-13/743-18065  
"Про порядок обліку поштових марок в бюджетних установах"

80 �8

Лист Держказначейської служби України від 31.07.14 р. № 17-05/723-17682  
"Про формування мережі розпорядників і одержувачів бюджетних коштів"

80 �8

Лист Держказначейської служби України від 08.08.14 р. № 17-08/756-18385  
"Про зарахування надходжень в інвалюті"

80 �9

У ДЕРжАВНІЙ СЛУжБІ УКРАЇНИ З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ № стор.

ПДВ
Лист Державної служби України з лікарських засобів від 24.06.14 р. № 12174-
1.3/5.0/17-14 "Щодо надання пропозицій та зауважень до Додатка 12 проекту 
постанови КМУ"

6� ��

У ДЕРжАВНІЙ СЛУжБІ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ № стор.

Перевірки
Лист Держслужби статистики України від 10.09.14 р. № 15.1-14/340-14 
"Спостереження органів статистики — не контроль у сфері госпдіяльності"

87 ��

У ДЕРжАВНІЙ СЛУжБІ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ  
ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

№ стор.

Дозвільні 
документи

Лист Держслужби України з питань регуляторної політики та розвитку 
підприємництва від 12.06.14 р. "Щодо документів, які необхідно оформити  
для розміщення біотуалетів"

6� 4�

Гроші не пахнуть: які документи потрібні для розміщення біотуалетів  
(Коментар до листа Держпідприємництва від 12.06.14 р.)

6� 4�

У НАЦІОНАЛЬНІЙ КОМІСІЇ, щО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРжАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ 
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

№ стор.

Аудит
Лист Нацкомфінпослуг від 21.11.12 р. № 5271/12-11  
"Щодо порядку проведення внутрішнього аудиту"

�6 4�

У ФОНДІ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ № стор.

Соцстрахуван
ня

Роз'яснення Виконавчої дирекції фонду соціального страхування з тимчасової 
втрати працездатності від 18.04.14 р. "Щодо порядку дій, якщо працівник захворів 
на новоствореному підприємстві, а комісія по соціальному страхуванню ще  
не створена" (Коментар редакції: Працівник захворів, а комісію  
із соцстрахування ще не створили: що робити)

6� ��

Наказ про призначення уповноваженого із соціального страхування.  
Зразок (додаток до коментаря "Працівник захворів,  
а комісію із соцстрахування ще не створили: що робити")

6� Д

Лікарняні

Лист Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати 
працездатності від 09.04.14 р. № 5.1-31-767 "Щодо надання допомоги з тимчасової 
непрацездатності під час простою підприємства не з вини працівника" (Витяг) 
(Коментар редакції: Лікарняний під час простою: оплачувати чи ні)

74 �4

Тема У ДЕРЖАВНІЙ КАЗНАЧЕЙСЬКІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ № стор.
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КАТАЛОг

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

Перевірки

Лист Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати 
працездатності від 07.08.14 р. № 2.4-17-2056 "Щодо перевірок Фонду соціального 
страхування з тимчасової втрати працездатності" (Коментар редакції:  
Фонд страхування від непрацездатності й далі ходитиме з перевірками)

88 �0

У НАЦІОНАЛЬНОМУ АГЕНТСТВІ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРжАВНОЇ СЛУжБИ № стор.

Державна 
служба

Лист Національного агентства України з питань державної служби від 24.06.14 р. 
№ 3375/12-14 "Про поняття безпосереднього призначення при обчисленні стажу 
держслужби" (Коментар редакції: Що вважають безпосереднім призначенням  
на посаду держслужбовця)

7� �7

У НАЦІОНАЛЬНІЙ СЛУжБІ ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ № стор.

Трудові 
відносини

Реєстрація колективних трудових спорів: новий порядок (Коментар до Положення 
про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення 
висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних 
трудових спорів (конфліктів), затвердженого наказом Національної служби 
посередництва і примирення від 25.03.14 р. № 21)

�� �9

Інформація про виникнення колективного трудового спору (конфлікту). Зразок 
(додаток до коментаря "Реєстрація колективних трудових спорів: новий порядок")

�� Д

В УПОВНОВАжЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ № стор.

Обробка 
персональних 

даних

Лист представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 
27.05.14 р. № 11.-974/1267-14-106 "Про обробку персональних даних суб'єктами 
підприємницької діяльності, які використовують для розрахунків платіжні 
термінали"

�4 ��

У ТОРГОВОПРОМИСЛОВІЙ ПАЛАТІ УКРАЇНИ № стор.

Форсмажор

Регламент засвідчення Торгово-промисловою палатою України та регіональними 
торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин 
непереборної сили), затверджений рішенням Президії ТПП України 
від 15.07.14 р. № 40(3)

8� �9

Щит від штрафів і пені: як підтвердити форс-мажор (Коментар до Регламенту 
засвідчення Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-
промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), 
затвердженого рішенням Президії ТПП України від 15.07.14 р. № 40(3))

8� ��

Заява про засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), 
які стосуються договірних чи позадоговірних зобов'язань. Зразок  
(додаток до коментаря "Щит від штрафів і пені: як підтвердити форс-мажор")

8� Д

Заява про засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) 
для відстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу. Зразок  
(додаток до коментаря "Щит від штрафів і пені: як підтвердити форс-мажор")

8� Д

Заява про засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) 
для продовження граничних строків для подання податкової декларації, заяв про 
перегляд рішень контролюючих органів, заяв про повернення надміру сплачених 
грошових зобов'язань. Зразок (додаток до коментаря "Щит від штрафів і пені:  
як підтвердити форс-мажор")

8� Д

Заява про засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) 
для списання безнадійного податкового боргу. Зразок (додаток до коментаря 
"Щит від штрафів і пені: як підтвердити форс-мажор")

8� Д

Заява про засвідчення неможливості виконання зобов'язань за договором між 
резидентами у зв'язку з впливом обставин непереборної сили. Зразок  
(додаток до коментаря "Щит від штрафів і пені: як підтвердити форс-мажор")

8� Д

У КОНСТИТУЦІЙНОМУ СУДІ УКРАЇНИ № стор.

Оплата праці

Рішення Конституційного Суду України від 15.10.13 р. № 8-рп/2013 у справі  
за конституційним зверненням громадянки Присяжнюк Людмили Михайлівни 
щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 233 Кодексу законів 
про працю України, статей 1, 12 Закону України "Про оплату праці" (Витяг)

�9 ��

Тема У ФОНДІ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ № стор.



d
o

d
at

o
k.

vo
b

u
.c

o
m

.u
a

�8 �9

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг КАТАЛОг

Оплата праці

Стягнення невиплаченої зарплати — без строку давності (Коментар до рішення 
Конституційного Суду України від 15.10.13 р. № 8-рп/2013 у справі  
за конституційним зверненням громадянки Присяжнюк Людмили Михайлівни 
щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 233 Кодексу законів 
про працю України, статей 1, 12 Закону України "Про оплату праці"  
(справа № 1-13/2013))

�9 �4

У ВИщОМУ ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДІ УКРАЇНИ № стор.

Окупована 
територія

Інформаційний лист Вищого Господарського Суду України від 15.05.14 р.  
№ 01-06/615/14 "Про Закон України "Про забезпечення прав і свобод громадян  
та правовий режим на тимчасово окупованій території України" (Витяг)

6� �8

Інформаційний лист Вищого Господарського Суду України від 05.06.14 р.  
№ 01-06/745/2014 "Про деякі питання практики застосування у судовій практиці 
Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим  
на тимчасово окупованій території України"

6� �9

"Кримська" справа: як судитися з огляду на тимчасово окуповану територію 
(Коментар до інформаційних листів Вищого господарського суду України  
від 15.05.14 р. № 01-06/615/14, від 05.06.14 р. № 01-06/745/2014)

6� 40

Захист ділової 
репутації

Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 12.06.14 р. № 01-06/770/2014  
"Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства 
про інформацію (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку 
ВГСУ)" (Витяг)

8� �7

Хто відповідає за анонімні коментарі на сайтах та інші поради щодо захисту 
ділової репутації (Коментар до оглядового листа Вищого господарського суду 
України "Про деякі питання практики застосування господарськими судами 
законодавства про інформацію (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному 
порядку ВГСУ)" від 12.06.14 р. № 01-06/770/2014)

8� ��

У ВИщОМУ АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДІ УКРАЇНИ № стор.

ПДВ

Ухвала ВАСУ від 08.07.14 р. у справі № К/800/11634/14 "Про правомірність 
підтвердження податкового кредиту податковою накладною, зареєстрованою 
в єдиному реєстрі іншою особою, ніж уповноважена на її виписку" (Витяг) 
(Коментар редакції: Підпис на податковій накладній не збігається з підписом  
під час реєстрації в єдиному реєстрі: податковому кредиту бути!)

8� �9

Адміністру
вання

Інформаційний лист Вищого адмінсуду України від 28.03.14 р. № 375/11/14-14 "Про 
відповідальність за порушення у сфері виробництва й обігу алкогольних напоїв 
та тютюнових виробів" (Витяг) (Коментар редакції: Зміст повідомлення-рішення 
важливіший за недоліки в його оформленні)

87 �4

У КИЇВСЬКОМУ АПЕЛЯЦІЙНОМУ АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДІ № стор.

ПДВ
Ухвала Київського апеляційного адміністративного суду від 22.05.14 р. у справі 
№ 825/787/14 (Витяг)

7� ��

Тема У КОНСТИТУЦІЙНОМУ СУДІ УКРАЇНИ № стор.
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КАТАЛОг

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

ІІ. ОгЛЯД ЗАКОНОДАВСТВА

НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА № стор.

Закони від 27 березня: на що очікувати �� �

Нотаріальне посвідчення договорів відчуження майна: новації вже діють.  
Наказ Мін'юсту України від 25.03.14 р. № 563/5

�� 4

Нове положення про центри "Спорт для всіх".  
Наказ Мінмолодьспорту України від 31.01.14 р. № 323

�� 4

Як затверджувати проекти будівництва у 2014 році. 
Лист Мінрегіону України від 12.03.14 р. № 7/15-2824

�� �

Визначення вартості поточного ремонту об'єктів будівництва.  
Лист Мінрегіону України від 11.03.14 р. № 7/15-2747

�� �

Акцизний податок і переобладнаний автомобіль: як бути.  
Лист Міндоходів України від 24.03.14 р. № 6700/7/99-99-19-04-03-17

�� �

Нормативні документи та роз'яснення тижня �� 6

Закупівлі держпідприємств за власні кошти: тепер з оприлюдненням.  
Закон України від 25.03.14 р. № 1156-VII

�4 4

Оновлення процедури держреєстрації речових прав на нерухомість.  
Наказ Мін'юсту України від 26.03.14 р. № 570/5

�4 4

Хто може бути нотаріусом: визначаємо стаж роботи у сфері права.  
Лист Мін'юсту України від 04.03.14 р. № 2755-0-33-14/13.1

�4 4

Оподаткування діяльності та звітування неприбутківців.
Листи Міндоходів України від 30.12.13 р. №№ 18709/6/99-99-19-03-02-15, 18710/6/99-99-19-03-02-15

�4 �

Затримка з видачею депозитних коштів: чи праві банки.  
Лист НБУ від 01.04.14 р. № 19-012/13603

�4 �

Нормативні документи та роз'яснення тижня �4 �7

Скасування утилізаційного збору та інші Закони від 8 квітня �� 4

Встановлення курсу валют Нацбанком: уточнено порядок.  
Постанова Правління НБУ від 31.03.14 р. № 180

�� 4

Ціни на теплопостачання та газ: ріст не за горами.  
Постанова КМУ від 25.03.14 р. № 81

�� 4

Нормативні документи та роз'яснення тижня �� �7

Новий Закон про держзакупівлі та інші новації від Верховної Ради �6 4

Коли можна застосувати власні норми витрачання палива.  
Лист ДПІ в Калінінському районі м. Донецька від 25.02.14 р. № 3938/10/05-63-06-3

�6 4

Фінзвітність кредитних спілок: строк подачі змінено.  
Розпорядження Нацкомфінпослуг від 06.03.14 р. № 650

�6 �

Чи можна давати держреєстратору квитанцію платіжного термінала.  
Лист-роз'яснення Укрдержреєстру від 10.12.13 р. № 834/04-12-13

�6 �

Отримання дозволу на ввезення тварин і продуктів тваринного походження.  
Лист Держветфітослужби України від 02.04.14 р. № 15-9-2-2-12/12075

�6 �

Реорганізація держорганів у сфері зайнятості.  
Постанова КМУ від 05.03.14 р. № 90

�6 �

Нормативні документи та роз'яснення тижня �6 �0

Правовий режим тимчасово окупованої території �7 4

Залучення спеціалістів до виборів: діяти за порядком.  
Постанова ЦВК від 11.04.14 р. № 255

�7 4

Транспорт на вибори: новий порядок.
Постанова ЦВК від 08.04.14 р. № 227

�7 �

Оплата праці членів виборчкомів: актуальні новації.  
Постанова ЦВК від 08.04.14 р. № 226

�7 �

Нормативні документи та роз'яснення тижня �7 4�

Звільнення від доказування в господарському судочинстві та інші новації �9 4
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Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг КАТАЛОг

НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА № стор.

Ціни на газ: уточнення від Кабміну.
Постанова КМУ від 17.04.14 р. № 106

�9 4

"Військові" казначейські зобов'язання та облігації.  
Постанови КМУ від 01.04.14 р. №№ 100, 101

�9 4

Виплати ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань.  
Постанова КМУ від 16.04.14 р. № 102

�9 �

Визначення вартості основних фондів при введенні об'єктів в експлуатацію.  
Лист Мінрегіону України від 09.04.14 р. № 7/15-4119

�9 �

Права на ділянку, на якій розташовано будівлю в спільній власності.  
Лист Державного агентства земельних ресурсів України від 17.04.14 р. № 28-28-0.17-4386/2-14

�9 �

Нормативні документи та роз'яснення тижня �9 6

Реалізація арештованого майна на електронних торгах.  
Наказ Мін'юсту України від 16.04.14 р. № 656/5

40 4

Господарська діяльність неприбуткових організацій.  
Лист Міндоходів України від 08.01.14 р. № 55/6/99-99-19-03-02-15

40 4

Держреєстрація прав на підставі дублікатів документів.  
Лист Укрдержреєстру від 22.04.14 р. № 9742/05-15-14

40 4

Нормативні документи та роз'яснення тижня 40 �7

Кількість дозвільних документів суттєво зменшили.  
Закон України від 09.04.14 р. № 1193-VII

4� �

Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, які скасовано 
(додаток до статті "Кількість дозвільних документів суттєво зменшили")

4� Д

Теплопостачальники, які використовують природний газ, мають відкрити спецрежимні рахунки 4� �

Бюджетники отримали новий порядок бухобліку окремих активів та зобов'язань.  
Наказ Мінфіну України від 02.04.14 р. № 372

4� 4

Норми витрачання ПММ на автотранспорті не підлягають реєстрації в Мін'юсті.  
Листи Мін'юсту України від 28.02.14 р. № 1112-0-4-14/10.1 і Мінінфраструктури України  
від 13.03.14 г. № 2534/25/10-14

4� 4

Нормативні документи та роз'яснення тижня 4� �

Жити по кишені: Крим став фінансово самостійним.
Закон України від 15.04.14 р. № 1210-VII

4� �8

Армію зобов'язали звітувати про використані пожертви.
Постанова Верховної Ради України від 16.04.14 р. № 1216-VII

4� �8

Затверджено граничну чисельність працівників держорганів і держадміністрацій.  
Постанова КМУ від 05.04.14 р. № 85,
Постанова КМУ від 25.03.14 р. № 91

4� �8

Виплату допомоги молодим спеціалістам у сільській місцевості відклали на рік.  
Постанова КМУ від 25.03.14 р. № 103

4� �9

Нова ідея реформування місцевої влади. Розпорядження КМУ від 01.04.14 р. № 333-р 4� �9

Скасовано форми документів з підготовки кадрів у вишах.  
Наказ МОН України від 03.03.14 р. № 209

4� �9

Звітуємо про діяльність підрозділу внутрішнього аудиту.  
Наказ Мінфіну України від 27.03.14 р. № 347

4� �0

Затверджено нові програми ревізій Держфінінспекції.  
Наказ Держфінінспекції України від 14.03.14 р. № 80

4� �0

Держслужбовця можуть позбавити рангу тільки за рішенням суду.  
Лист Нацдержслужби України від 26.03.14 р. № 1192/12-14

4� �0

Стабілізація курсу гривні: третя хвиля валютних обмежень.  
Постанова Правління НБУ від 29.04.14 р. № 245

4�4� 4

Енергетики спрямують на виплату дивідендів 30% прибутку.  
Постанова КМУ від 30.04.14 р. № 122

4�4� 4

Ціни на газ зросли.
Постанови НКРЕ від 30.04.14 р. №№ 576, 577 та 578

4�4� 4



d
o

d
at

o
k.

vo
b

u
.c

o
m

.u
a

��

КАТАЛОг

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА № стор.

Нормативні документи та роз'яснення тижня 4�4� �6

Нотаріуси надаватимуть витяги з Держреєстру речових прав на нерухомість.  
Закон України від 16.04.14 р. № 1219-VII

44 4

Визначено механізм оформлення прав власності на приватні житлові будинки, збудовані на селі 
до 05.08.92 р. Закон України від 15.04.14 р. № 1212-VII

44 4

Мобілізовані підприємці не сплачуватимуть єдиного податку та єдиного внеску.  
Наказ Міндоходів України від 06.05.14 р. № 276

44 4

Нормативні документи та роз'яснення тижня 44 �7

Новації в трансфертному ціноутворенні, захисті прав інвесторів, 
ліквідації бізнесу, видачі дозвільних документів та боротьбі з корупцією

46 �

Нормативні документи та роз'яснення тижня 46 60

Підвищення обороноздатності держави: додаткові заходи.  
Постанова ВРУ від 06.05.14 р. № 1238-VII

47 4

Оприлюднення інформації на веб-порталі "Державні закупівлі": новий порядок 47 4

Вихід української продукції на ринок ЄС: перші кроки 47 4

Нормативні документи та роз'яснення тижня 47 ��

Удосконалено систему мобілізації та пенсійне забезпечення сімей загиблих 
військовослужбовців

49 4

Як учаснику держзакупівель підтвердити дотримання
Законодавства про конкуренцію

49 4

Нормативні документи та роз'яснення тижня 49 ��

Затверджено вітчизняний ДСанПіН по класифікації умов праці.  
Наказ МОЗ України від 08.04.14 р. № 248

�0 �

Мобілізованим пенсіонерам із числа військовослужбовців продовжуватимуть виплачувати 
пенсії. Закон України від 06.05.14 р. № 1243-VII

�0 �

Нормативні документи та роз'яснення тижня �0 4

Удосконалення мобілізації та інші новації законодавства �� 4

Сплата податків кримськими підприємцями, які переїхали.  
Лист Міндоходів України від 31.03.14 р. № 1912/І/99-98-17-02-02-14

�� 4

Сплата єдиного внеску пенсіонерами-підприємцями.  
Лист Пенсійного фонду України від 10.02.14 р. № 3672/03-20

�� 4

Вступ до вишів: уточнено правила.
Наказ МОН України від 07.05.14 р. № 553

�� �

Електропостачання: застосування індикаторів та відключення.  
Листи НКРЕ від 14.04.14 р. № 2248/26/47-14, від 18.04.14 р. № 2404/26/27-14

�� �

Трансфертне ціноутворення: закон про вдосконалення �� �

Нормативні документи та роз'яснення тижня �� �6

Відповідальність за неодержаний прибуток та звільнення директора.  
Закон України від 13.05.14 р. № 1255-VII

�� 4

Штрафи за неоплачене паркування та оформлення спадщини: незабаром зміни �� 4

Облік платників податків: нова редакція порядку.
Наказ Мінфіну України від 22.04.14 р. № 462

�� �

Нові тарифи на електроенергію.
Постанова НКРЕ від 23.05.14 р. № 749

�� �

Нормативні документи та роз'яснення тижня �� �6

Пенсії родинам загиблих захисників Батьківщини.
Закон України від 20.05.14 р. № 1274-VII

�� 4

В'їзд на тимчасово окуповану територію з дітьми.
Лист Адміністрації Державної прикордонної служби України від 23.05.14 р. № 0.232-3999/0/6-14

�� 4

Мораторій на стягнення боргів за валютними кредитами та скасування техогляду сільгоспмашин �� 4
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КАТАЛОг КАТАЛОг

НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА № стор.

Перевезення небезпечних вантажів.
Наказ МВС України від 22.04.14 р. № 374

�� �

Закордонні паспорти з електронним чипом.
Постанова КМУ від 07.05.14 р. № 152

�� �

Як Нацбанк торгуватиме стягненим майном.
Постанова НБУ від 16.04.14 р. № 218

�� �

Нормативні документи та роз'яснення тижня �� �4

Нотаріус видаватиме довідки про розмір плати та документи, потрібні для оформлення 
спадщини. Наказ Мін'юсту України від 23.05.14 р. № 806/5

�4 4

Стандартне і нестандартне приєднання до газових мереж.  
Лист НКРЕ від 30.05.14 р. № 3162/16/47-14

�4 4

Що буде підставою для формування класів з навчанням тією чи іншою мовою.  
Лист МОН України від 03.06.14 р. № 1/9-282

�4 4

Революція в метрології, стандартизації, телерекламі та інші новації �4 �

Мобілізація: звільнення, податки, транспортний обов'язок �4 6

Нормативні документи та роз'яснення тижня �4 �8

Скасовано плату за перевірку справжності нотаріальних бланків.  
Наказ Мін'юсту України від 28.05.14 р. № 847/5

�� 4

Служба у військовому резерві: змінено правила.  
Указ Президента України від 06.06.14 р. № 502/2014

�� 4

Змінено порядок електронних торгів арештованим майном.  
Наказ Мін'юсту України від 06.06.14 р. № 896/5

�� �

"Кримські" банки та розрахунки: повний штиль.  
Електронне повідомлення НБУ від 27.05.14 р. № 18-311/26311

�� �

"Кримські" декларації фізосіб та повернення помилкового єдиного внеску �� �

Нормативні документи та роз'яснення тижня �� ��

Збільшено ціни на алкоголь.
Постанова КМУ від 11.06.14 р. № 177

�8 4

Трудові архіви місцевих рад.
Наказ Мін'юсту України від 02.06.14 р. № 864/5

�8 4

Як зареєструвати право оренди на нерозподілені земельні паї.  
Лист Укрдержреєстру від 06.06.14 р. № 9300/05-15-14

�8 4

Відключення газу: як попереджають населення.
Лист НКРЕ від 20.05.14 р. № 2943/16/47-14

�8 4

Маркування нацзнаком відповідності медичних виробів.
Постанова КМУ від 27.05.14 р. № 181

�8 �

Виселення зі службового житла: кого вважати пенсіонерами по старості.
Рішення Конституційного Суду України від 11.06.14 р. № 6-рп/2014 (справа № 1-2/2014)

�8 �

Реєстрація майна, виділеного в натурі власникам майнових паїв.  
Лист Укрдержреєстру від 06.06.14 р. № 9299/05-15-14

�8 �

Нормативні документи та роз'яснення тижня �8 6

Боротьба з тероризмом: законодавчі новації.
Закон України від 05.06.14 р. № 1313-VII

�9 4

Держреєстрація актів цивільного стану.
Наказ Мін'юсту України від 13.06.14 р. № 921/5

�9 4

Перевірки суб'єктів первинного фінмоніторингу.
Наказ Мінфіну України від 22.05.14 р. № 616

�9 4

Профпідготовка та перепідготовка безробітних.  
Наказ Мінсоцполітики України та МОН України від 23.05.14 р. № 316/635

�9 �

Держреєстрація актів цивільного стану: кримський аспект.  
Наказ Мін'юсту України від 12.06.14 р. № 919/5.

�9 �
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КАТАЛОг

НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА № стор.

Виробництво та торгівля ліками: контроль за Ліцумовами.  
Наказ МОЗ України від 30.04.14 р. № 295

�9 �

Будівництво внутрішніх газових мереж.
Лист НКРЕ від 07.05.14 р. № 2686/16/47-14

�9 6

Пільги учасникам АТО, відповідальність за фінансування сепаратизму  
та статус вимушених мігрантів

�9 6

Нормативні документи та роз'яснення тижня �9 �9

Перешкоди "споживчим" інспекторам: підприємцю мінімумом не обійтись.  
Лист Держспоживінспекції України від 24.02.14 р. № 1134-2-11/8

6� 4

Електронні перевірки: що та як.  
Лист Міндоходів України від 31.03.14 р. № 5790/5/99-99-22-02-05-16

6� 4

МСФЗ, малі підприємства та резерв відпусток.  
Лист Мінфіну України від 23.01.14 р. № 31-08410-07-10/1550

6� 4

Чи варто приймати запрошення працівника ДАІ вийти з авто.  
Лист Департаменту державної автомобільної інспекції МВС України від 22.10.13 р. № Т-3791

6� �

Обчислюємо плату за світло за новими тарифами.
Лист НКРЕ від 04.06.14 р. № 3287/13/47-14

6� �

Експорт газу: євроінтеграційні кроки. Закон України "Про внесення зміни до пункту 9 розділу II  
"Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України" від 05.06.14 р. № 1318-VII

6� �

Посилення соцзахисту сімей військовослужбовців.
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про соціальний і правовий захист  
військовослужбовців та членів їх сімей" від 05.06.14 р. № 1316-VII

6� �

Нормативні документи та роз'яснення тижня 6� �9

Свіжоспечені нормативи: держдопомога СГД, нові стандарти вищої освіти та зернова 
оптимізація

6� 4

Коронна страва від податківців: узагальнюючі консультації 6� 4

Новий медперелік для ПДВ.
Постанова КМУ від 01.07.14 р. № 216

6� 4

Декларування зобов'язань із водозбору.
Лист Міндоходів від 18.06.14 р. № 14287/7/99-99-15-04-01-17

6� 4

Мінімальну допомогу по безробіттю не збільшують.
Постанова правління Фонду соцстрахування на випадок безробіття від 29.05.14 р. № 8

6� �

Модернізовано веб-портал держзакупівель 6� �

Банківська система Донбасу.
Лист НБУ від 27.06.14 р. № 11-116/33963

6� �

Соцзахист переселенців з Криму та районів проведення АТО.  
Розпорядження КМУ від 11.06.14 р. № 588-р

6� �

Нормативні документи та роз'яснення тижня 6� 44

Переселенців із Криму забезпечать тимчасовим житлом.
Постанова КМУ від 25.06.14 р. № 213

6� 4

Зустрічайте новий довідник пільг.  
Лист Міндоходів України від 27.06.14 р. № 15467/7/99-99-21-05-17

6� 4

Стандартизація та метрологія: нові правила 6� 4

Нормативні документи та роз'яснення тижня 6� 40

Кримська нерухомість: де реєструвати речові права.
Постанова КМУ від 02.07.14 р. № 226

6� 4

Кримінальна відповідальність за дискримінацію інвалідів.
Закон України від 18.06.14 р. № 1519-VII

6� 4

З'явився порядок фінансування військових за рахунок благодійних пожертв.
Постанова КМУ від 02.07.14 р. № 222

6� 4

Як отримувати пенсію громадянам, які проживають у Криму.
Постанова КМУ від 02.07.14 р. № 234

6� �
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КАТАЛОг КАТАЛОг

НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА № стор.

Розрахунки за спожиту теплову енергію та природний газ.
Постанова КМУ від 18.06.14 р. № 217

6� �

Новації в оплаті праці медиків та соцпрацівників.
Наказ Мінсоцполітики та МОЗ України від 18.06.14 р. № 398/405

6� �

Змінено графік вступної кампанії для абітурієнтів зі Сходу України.
Наказ МОН України від 26.06.14 р. № 759

6� 6

Удосконалено механізм виплати допомоги при народженні дитини.
Постанова КМУ від 25.06.14 р. № 208

6� 6

Нормативні документи та роз'яснення тижня 6� �6

Кримінальна відповідальність за фінансування сепаратизму.
Закон України від 19.06.14 р. № 1533-VII

66 4

У зоні АТО: як подовжити граничний термін подання декларацій.
Лист Міндоходів від 07.07.14 р. № 16042/7/99-99-19-03-02-17

66 4

Нерезидент повернув інвалюту: що робити з курсовою різницею.
Лист НБУ від 26.03.14 р. № 29-207/12713

66 4

Новини в ліцензуванні освітніх послуг.
Постанова КМУ від 05.04.14 р. № 233

66 �

Удосконалено порядок казначейського обслуговування держбюджету.
Наказ Мінфіну України від 03.06.14 р. № 658

66 �

Нормативні документи та роз'яснення тижня 66 �7

Громадян, задіяних в АТО, визнають учасниками бойових дій 67 �

Уряд запровадив референтне ціноутворення на ліки та медвироби, що закуповують за кошти 
бюджету. Постанова КМУ від 02.07.14 р. № 240

67 �

Державні нотаріуси будуть працювати по суботах.
Наказ Мін'юсту України від 07.07.14 р. № 1066/5

67 4

Страхування посівів та майбутнього врожаю озимих. Розпорядження Нацфінпослуг України  
від 21.05.14 р. № 1501. Наказ Мінагрополітики України від 21.05.14 р. № 184

67 4

У зоні АТО: як відтермінувати сплату податків.
Лист Міндоходів України від 01.07.14 р. № 15472/7/99-99-25-01-17

67 �

Які докуметни прийматимуть українські виші від абітурієнтів із Криму.
Лист МОН від 15.07.14 р. № 1/9-359

67 �

Продаж та ввезення медвиробів 1 липня оподатковували 20% ПДВ 67 �

Нормативні документи та роз'яснення тижня 67 �0

Засоби індивідуального захисту, ліки та медвироби для АТО: без ввізного мита та ПДВ.
Закони України від 01.07.14 р. № 1560-VII та № 1561-VII

69 �

Парламент установив додаткові гарантії для мобілізованих студентів, аспірантів та 
педпрацівників.
Закон України від 03.07.14 р. № 1575-VII

69 �

Відкориговано узагальнюючу податкову консультацію з обліку поворотної фіндопомоги.
Наказ Міндоходів України від 08.07.14 р. № 402

69 4

Законодавство про інформацію: практичні аспекти застосування.  
Оглядовий лист ВГСУ від 12.06.14 р. № 01-06/770/2014

69 4

Оновлено порядок подання страховими брокерами фінзвітності до Нацкомфінпослуг. 
Розпорядження Нацкомфінпослуг від 19.06.14 р. № 1917

69 �

Скасовано грошову винагороду держслужбовцям за сумлінну безперервну працю.
Постанова КМУ від 09.07.14 р. № 246

69 �

Нормативні документи та роз'яснення тижня 69 �8

Визначено процедуру розміщення інформації про держзакупівлі на веб-порталі 
Мінекономрозвитку. Наказ Мінекономрозвитку України від 25.06.14 р. № 743

70 �

Абітурієнти із зони АТО можуть вступати до вищих навчальних закладів без документів про 
здобуту освіту. Лист МОН України від 22.07.14 р. № 1/9-368

70 �

Нормативні документи та роз'яснення тижня 70 4
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КАТАЛОг

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА № стор.

Подовжено дію "процедури погашення заборгованості" підприємствами ПЕК.
Закон України від 03.07.14 р. № 1571-VII

7� �

Як отримати паспорт громадянам, які проживають у Криму.
Постанова КМУ від 04.06.14 р. № 289

7� �

Хто здійснюватиме реєстраційні дії щодо кримських підприємств та підприємців.
Накази Мін'юсту України від 22.07.14 р. № 1183/5 та від 23.07.14 р. № 1197/5

7� �

Кредиторку за капвидатками до 300 тис. грн погашатимуть без висновку Держфінінспекції.
Постанова КМУ від 09.07.14 р. № 287

7� 4

Установлено єдиний строк проставлення апостиля.
Наказ Мін'юсту України від 21.07.14 р. № 1176/5

7� 4

Банк не може закрити поточний рахунок, якщо зобов'язання за ЗЕД-договором не виконано.
Постанова Правління НБУ від 29.07.14 р. № 450

7� 4

Нормативні документи та роз'яснення тижня 7� �

Військовий збір, електронне адміністрування ПДВ та інші фіскальні сюрпризи.
Закон України від 31.07.14 р. № 1621-VІІ

7� �

Безоплатні відпустки чиновників, мораторій на перевірки та інші новації Держбюджету.
Закон України від 31.07.14 р. № 1622-VІІ

7� �

Держреєстрація нерухомості: подання заяв та запитів по-новому.
Наказ Мін'юсту України від 22.07.14 р. № 1184/5

7� �

Місцеві осередки громадських організацій: статус важливий.
Закон України від 04.07.14 р. № 1593-VII

7� 4

Медико-соціальна експертиза: нові правила.
Закон України від 04.07.14 р. № 1590-VII

7� 4

Заміна газу на інші види палива: як стимулюватимуть.
Постанова КМУ від 09.07.14 р. № 293

7� 4

Нормативні документи та роз'яснення тижня 7� ��

Закон про вищу освіту: кардинальні новації.
Закон України від 01.07.14 р. № 1556-VII

7� 4

Діяльність антикорупційних підрозділів юросіб: оновлено правила.
Постанова КМУ від 17.07.14 р. № 295

7� 4

Архбудінспекція: визначено повноваження та права.
Постанова КМУ від 09.07.14 р. № 294

7� 4

Нормативні документи та роз'яснення тижня 7� ��

Митні декларації та плата за митні формальності.
Постанова КМУ від 06.08.14 р. № 304

74 4

Невідповідність реєстраційного номера — не перешкода для відкриття рахунку.
Лист Державної фіскальної служби України від 24.07.14 р. № 118/5/99-99-18-02-02-16

74 4

Спадщина у зоні АТО: як бути із заявою.
Лист Мін'юсту України від 17.07.14 р. № 13.1-32/357

74 4

Держфінінспекція: окреслено коло повноважень.
Постанова КМУ від 06.08.14 р. № 310

74 �

Критерії ризику для суб'єктів енергетики.
Постанова КМУ від 06.08.14 р. № 307

74 �

Нормативні документи та роз'яснення тижня 74 ��

На учасників АТО поширено дію
Закону про реабілітацію інвалідів.
Закон України від 23.07.14 р. № 1609-VII

76 4

Банківські фіноперації в деяких населених пунктах Сходу країни призупинено.
Постанова Правління НБУ від 06.08.14 р. № 466

76 4

Створено держслужбу у справах ветеранів війни та учасників АТО.
Постанова КМУ від 11.08.14 р. № 326

76 4

Посилено захист прав дітей військовослужбовців та військовозобов'язаних.
Закон України від 25.07.14 р. № 1614-VII

76 �
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Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг КАТАЛОг

НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА № стор.

Нормативні документи та роз'яснення тижня 76 ��

Парламент обмежив втручання контролерів у діяльність суб'єктів господарювання.
Закон України від 22.07.14 р. № 1600-VII

77 �

Уточнено порядок держреєстрації прав на нерухомість.
Постанова КМУ від 13.08.14 р. № 337

77 �

Зміни в заходах економії держкоштів.
Постанова КМУ від 13.08.14 р. № 339

77 4

Відкориговано Порядок надання допомоги із часткового безробіття.
Наказ Мінсоцполітики України від 15.07.14 р. № 468

77 4

Нормативні документи та роз'яснення тижня 77 �4

Підсудність судових справ у зв'язку з проведенням АТО буде змінено.
Закон України від 12.08.14 р. № 1632-VII

79 4

Оновлено механізм отримання ваучерів на перепідготовку.
Постанова КМУ від 13.08.14 р. № 342

79 4

Нормативні документи та роз'яснення тижня 79 �7

Уся валютна виручка тимчасово підлягатиме продажу.  
Постанова Правління НБУ від 20.08.14 р. № 515

80 �

Змінено правила проставлення апостиля.  
Наказ МЗС, МОН, Мін'юсту України від 13.08.14 р. № 341/934/1335/5

80 �

Нормативні документи та роз'яснення тижня 80 4

Оцінка майна: назад у майбутнє.
Постанова КМУ від 21.08.14 р. № 358

8� �

ВГСУ оновив практику застосування законодавства.  
Постанова Пленуму ВГСУ від 10.07.14 р. № 6

8� �

Нормативні документи та роз'яснення тижня 8� 40

НБУ ввів додаткові заходи контролю за обов'язковим продажем інвалюти.  
Постанова Правління НБУ від 28.08.14 р. № 534

8� 4

Запроваджено допоміжні механізми для стабілізації валютного ринку.  
Постанова Правління НБУ від 29.08.14 р. № 540

8� 4

Оновлено умови забезпечення оздоровлення деяких категорій громадян.  
Постанова КМУ від 27.08.14 р. № 378

8� �

Змінено порядок інвентаризації майна держпідприємств.  
Постанова КМУ від 20.08.14 р. № 384

8� �

Нормативні документи та роз'яснення тижня 8� �4

У зоні АТО: Парламент ухвалив низку важливих Законів 8� 4

Підвищено ціни на блакитне паливо для юросіб.
Постанови НКРЕ від 27.08.14 р. № 1153 та № 1154

8� 4

Хто здійснюватиме реєстраційні дії щодо суб'єктів господарювання із зони АТО.
Наказ Мін'юсту України від 15.08.14 р. № 1355/5

8� 4

Де реєструвати нерухомість, розташовану в зоні АТО.
Наказ Мін'юсту України від 15.08.14 р. № 1354/5

8� �

Чи працює заборона на перевірки для Фонду страхування від непрацездатності.
Лист Фонду соцстрахування з тимчасової втрати працездатності від 07.08.14 р. № 2.4-17-2056

8� �

Держнагляд за проведенням загальних зборів акціонерів: коли можлива позапланова перевірка АТ.
Рішення НКЦПФР від 29.07.14 р. № 973

8� �

Нормативні документи та роз'яснення тижня 8� 40

Дію нульової ставки ПДВ для підприємств та організацій інвалідів подовжили до 2020 р.
Закон України від 14.08.14 р. № 1654-VII

84 �

ДПІ в м. Полтаві: доходи за договорами оренди та купівлі-продажу не обкладають військовим 
збором. Лист ДПІ в м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області від 27.08.14 р. № 11917/10/16-
01-11-01-39

84 �
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КАТАЛОг

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА № стор.

Які документи підтверджують призов під час мобілізації та військову службу.
Лист НБУ від 02.09.14 р. № 18-112/48620. Лист Головного управління оборонного  
та мобілізаційного планування Генерального штабу Збройних Сил України від 21.08.14 р. 
№ 322/2/7142

84 �

Як засвідчити настання форс-мажорних обставин.
Рішення Президії ТПП України від 15.07.14 р. № 40 (3)

84 4

Як контролюватимуть стан внутрішнього аудиту бюджетників.
Наказ Мінфіну України від 31.07.14 р. № 794

84 4

Визначено суди, які розглядатимуть справи із зони АТО. Розпорядження ВАСУ від 02.09.14 р. 
№ 193. Розпорядження Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних  
і кримінальних справ від 02.09.14 р. № 2710/38-14

84 �

Користуватися Єдиним держреєстром юросіб та фізосіб-підприємців стане зручніше.
Наказ Мін'юсту від 18.07.14 р. № 1158/5

84 �

Як перевести садові та дачні будинки в жилі 84 �

Нормативні документи та роз'яснення тижня 84 6

Які контролюючі органи можуть прийти на перевірку з дозволу Кабміну.
Постанова КМУ від 13.08.14 р. № 408

8� 4

Як компенсуватимуть витрати на єдиний внесок за працевлаштування безробітних.
Постанова КМУ від 10.09.14 р. № 437

8� 4

Скасовано заборону на валютне кредитування бізнесу.
Постанова Правління НБУ від 09.09.14 р. № 557

8� 4

Затверджено держсоцстандарти у сфері житлово-комунального обслуговування.
Постанова КМУ від 06.08.14 р. № 409

8� �

Як отримати статус учасника бойових дій військовим та працівникам, яких залучали до АТО.
Постанова КМУ від 20.08.14 р. № 413

8� �

Призначено суди, які розглядатимуть господарські справи із зони АТО.  
Розпорядження ВГСУ від 02.09.14 р. № 28-р.

8� 6

Місце перебування переселенців із Криму підтвердить спеціальна довідка.
Закон України від 12.08.14 р. № 1635-VII

8� 6

Затверджено нові документи про фактичні витрати на пільгові пенсії.
Постанова Правління ПФУ від 04.08.14 р. № 15-1

8� 6

Нормативні документи та роз'яснення тижня 8� �8

Історична подія: Парламент ратифікував Угоду про асоціацію з ЄС.
Закон України від 16.09.14 р. № 1678-VII

87 4

Окремим районам Донеччини та Луганщини нададуть особливий статус 87 4

Очищення влади: процес запущено 87 �

Пом'якшено вимоги до стажу головбухів сільрад.
Постанова КМУ від 05.09.14 р. № 436

87 �

Нормативні документи та роз'яснення тижня 87 �7

Парламент удосконалив вимоги до ідентифікації та реєстрації сільгосптварин.
Закон України від 14.08.14 р. № 1648-VII

88 �

Нормативні документи та роз'яснення тижня 88 ��

Доповнено перелік оборонної продукції, яку звільняють від ПДВ та мита.
Закони України від 02.09.14 р. № 1658-VII та № 1657-VII

90 �

Затверджено порядок виплати одноразової грошової допомоги демобілізованим 
війсковослужбовцям. Постанова КМУ від 17.09.14 р. № 460

90 �

З 1 жовтня бюджетникам підвищують зарплату 90 4

Як ведуть ПДВшний облік підприємства залізниці.
Постанова КМУ від 17.09.14 р. № 466

90 4

Нормативні документи та роз'яснення тижня 90 4
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КАТАЛОг КАТАЛОг

ІІІ. КОНСУЛЬТАТИВНІ МАТЕРІАЛИ
ПДВ № стор.

Працівник повернув соцстрахівську путівку: як відобразити в обліку �� 8
Лист ГУ Міндоходів у м. Києві від 04.03.14 р. № 2052/10/26-15-11-01-06  
"Щодо обкладення ПДВ операцій із постачання, зокрема операцій з імпорту відходів та брухту 
чорних і кольорових металів" (Коментар редакції: Постачання відходів  
та брухту в січні — лютому 2014 року: з ПДВ чи без)

�� ��

Лист Міністерства доходів і зборів України від 26.02.14 р. № 3762/6/99-99-19-05-02-15  
"Щодо обкладення ПДВ брикетів та гранул товарної підкатегорії 4401 30 90 00"  
(Коментар редакції: Код товару за УКТ ЗЕД не збігається зі згаданим у ПКУ: чи є пільга)

�� �7

Постачання послуг без кількісного виміру: як заповнити податкову накладну �� �9
Послуги без кількісного виміру: як заповнити графи 5 та 6 податкової накладної (додаток  
до статті "Постачання послуг без кількісного виміру: як заповнити податкову накладну")

�� Д

Правила перерахунку сум ПДВ на спецрахунок �� 40
Змінили призначення активу: чи уточнювати додаток Д5 до декларації з ПДВ �� 4�
Наказ про реалізацію обладнання. Зразок (додаток до статті "Змінили призначення активу:  
чи уточнювати додаток Д5 до декларації з ПДВ")

�� Д

Туроператор зазнає збитків: чи потрібно нараховувати ПДВ �� 44
Зниження ПДВшної ставки не очікується (Коментар до Закону України від 27.03.14 р. № 1166-VII) ����* �6
Постачання лікарських засобів та виробів медпризначення  
(Коментар до Закону України від 27.03.14 р. № 1166-VII)

����* �6

Листи Міністерства доходів і зборів України від 04.04.14 р. № 7822/7/99-99-19-05-01-17 "Про 
обкладення ПДВ лікарських засобів та виробів медпризначення" та від 04.04.14 р. № 7860/7/99-
99-04-02-17 "Про обкладення ПДВ операцій з постачання лікарських засобів і виробів 
медичного призначення" (додаток до коментаря "Постачання лікарських засобів та виробів 
медпризначення")

����* Д

Податкова накладна та Реєстр виданих та отриманих податкових накладних при постачанні 
лікарських засобів. Зразки (додаток до коментаря "Постачання лікарських засобів та виробів 
медпризначення")

����* Д

Експортно-імпортні операції: коли не виникають зобов'язання  
(Коментар до Закону України від 27.03.14 р. № 1166-VII)

����* �9

Джерело бюджетного відшкодування (Коментар до Закону України від 27.03.14 р. № 1166-VII) ����* �9
Облігації внутрішньої позики як спосіб відшкодування ПДВ  
(Коментар до Закону України від 27.03.14 р. № 1166-VII)

����* �9

Зернові ПДВшні правила знову стали тимчасовими  
(Коментар до Закону України від 27.03.14 р. № 1166-VII)

����* ��

Лист Міндоходів і зборів України від 13.01.14 р. № 448/6/99-99-19-04-02-15  
"Щодо деяких питань обкладення податком на додану вартість"  
(Коментар редакції: На скаргу 60 днів: як укластися в строк)

�4 ��

Зареєструвалися ПДВшником посеред місяця: чи потрібно подавати реєстр за півмісяця �4 �9
Постанова Окружного адміністративного суду АРК від 12.12.13 р.  
у справі № 801/10526/13-а (додаток до статті "Зареєструвалися ПДВшником  
посеред місяця: чи потрібно подавати реєстр за півмісяця")

�4 Д

Постанова Кіровоградського окружного адміністративного суду від 21.10.13 р.  
у справі № 811/3096/13-а (додаток до статті "Зареєструвалися ПДВшником посеред місяця:  
чи потрібно подавати реєстр за півмісяця")

�4 Д

Ліквідація зруйнованих дорожніх знаків: чи нараховувати ПДВ �� 6
Акт оцінки збитків, завданих суб'єкту господарювання (державі, територіальній громаді в особі). 
Зразок (додаток до статті "Ліквідація зруйнованих дорожніх знаків: чи нараховувати ПДВ")

�� Д

Як відобразити нарахування податку на прибуток за минулі роки у фінзвітності �� 40
Звіримо годинника: Z-звіт і податкова накладна при цілодобовій роботі �6 ��
Заповнення розділу 2 КОРО та підсумкової податкової накладної при цілодобовій роботі 
торговельної точки. Зразок (додаток до статті "Звіримо годинника: Z-звіт і податкова накладна 
при цілодобовій роботі")

�6 Д

ПДВ для ліків та медвиробів: нові роз'яснення Міндоходів  
(Коментар до листа Міндоходів і зборів України від 04.04.14 р. № 7860/7/99-99-04-02-17)

�6 ��

Лист Міндоходів і зборів України від 19.12.13 р. № 17866/6/99-99-19-04-02-15 "Щодо обкладення 
ПДВ сум портових зборів" (Коментар редакції: Портові збори: коли не нараховують ПДВ)

�6 ��
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Допомога Збройним силам України: бухоблік та оподаткування �7 6
Лист Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 10.04.14 р.  № 3721-08/11000-12  
"Щодо порядку розрахунку визначення вартості лікарських засобів та виробів медичного 
призначення з урахуванням ПДВ та існуючих надбавок" (Коментар редакції: ПДВшна база для 
ліків та медвиробів:  ціна + торгівельна націнка)

�7 �9

Реалізований турпродукт ще не сформовано: як турагенту нарахувати ПДВ �7 4�
Як турагенту уточнити податкові зобов'язання. Числовий приклад (додаток до 
статті "Реалізований турпродукт ще не сформовано: як турагенту нарахувати ПДВ")

�7 Д

Відступлення права вимоги: податковий і бухгалтерський облік �8* ��
База ПДВ для імпорту (Коментар до Закону України від 10.04.14 р. № 1200-VII) �9 8
7%-вий ПДВ на імпортні ліки та медвироби  
(Коментар до Закону України від 10.04.14 р. № 1200-VII)

�9 �0

Оприлюднення даних щодо відшкодування ПДВ  
(Коментар до Закону України від 10.04.14 р. № 1200-VII)

�9 ��

Пільга для обраних (Коментар до Закону України від 10.04.14 р. № 1200-VII) �9 ��
ПДВ у чеках на ліки та медвироби (Коментар до Закону України від 10.04.14 р. № 1200-VII) �9 ��
Курс валют змінюється щодня: як визначати податкові зобов'язання �9 �7
Зерновий ПДВ під антикризовим соусом �9 �4
Векселі в розрахунок за товари (послуги): механізм видачі та облік 40 �
Зерно купили в сільгосппідприємства з ПДВ: як відобразити його експорт без ПДВ 40 46
Відображення постачання неплатнику ПДВ у Реєстрі податкових накладних 40 47
Бартер знову в моді: правові підстави міни та облік 4�4� �
Свіжий Перелік медвиробів для 7-відсоткового ПДВ  
(Коментар до постанови КМУ від 23.04.14 р. № 118)

4�4� �4

Лист Міндоходів і зборів України від 06.05.14 р. № 10295/7/99-99-19-04-02-17  
"Про податок на додану вартість"  
(Коментар редакції: Як заповнити декларацію постачальникам ліків і медвиробів)

44 ��

Аптека продала ліки без ПДВ: як відобразити податкові зобов'язання 44 40
Чи можна відкоригувати нарахований при продажу медвиробів 20%-вий ПДВ 44 4�
Заповнення розрахунку коригування й нової податкової накладної. Приклад (додаток  
до статті "Чи можна відкоригувати нарахований при продажу медвиробів 20%-вий ПДВ")

44 Д

Чи розподіляють вхідний ПДВ при припиненні пільгованої діяльності 44 4�
Підприємство припинило пільгові постачання: чи можна відновити податковий кредит 44 4�
Чи розподіляють вхідний ПДВ при постачаннях, оподатковуваних 20%-вим і 7%-вим ПДВ 44 44
Відвантажили бюджетній організації медвиріб без ПДВ: чи потрібно  
нараховувати податкові зобов'язання при одержанні грошей

44 44

Трактор придбано для здавання в оренду: у якій декларації відображають вхідний ПДВ 46 6�
Електроенергія за "зеленим" тарифом: регульована ціна та база обкладення ПДВ 47 ��
Постанова ВСУ від 28.12.12 р. № 21-28а12 (додаток до статті "Електроенергія за "зеленим" 
тарифом: регульована ціна та база обкладення ПДВ")

47 Д

Недоліки у формі податкової накладної: чи можуть відмовити в податковому кредиті 47 ��
Постанова ВАСУ від 23.05.13 р. у справі № К/9991/57256/12, ухвали ВАСУ від 11.07.13 р. у справі 
№ К/9991/11493/11, від 27.11.13 р. у справі № К-30526/10, від 11.12.13 р. у справі № К/9991/8450/11, 
від 17.02.14 р. у справі № К/800/23213/13 (додаток до статті " Недоліки у формі податкової 
накладної: чи можуть відмовити в податковому кредиті")

47 Д

Реквізит "ціна" в податковій накладній: скільки знаків після коми 47 �6
Продаж товарів до Криму: за якою ставкою нараховувати ПДВ 49 �
Чи можна одержати податковий кредит від кримських постачальників 49 6
Бензин підприємства на власні потреби використав директор: що в ПДВшних документах 49 7
Чи можна в разі припинення пільгованої діяльності відновити податковий кредит,  
частково включений до вартості ОЗ

49 8

Правила перерахунку сум ПДВ на спецрахунок 49 �0
Уціняємо некондиційні та списуємо зіпсовані овочі �� 6
Акт уцінки некондиційних овочів. Зразок (додаток до статті "Уціняємо некондиційні  
та списуємо зіпсовані овочі")

�� Д

ПДВ № стор.
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Акт списання зіпсованих овочів. Зразок (додаток до статті "Уціняємо некондиційні  
та списуємо зіпсовані овочі")

�� Д

Застрахований автомобіль лізингоодержувача потрапив у ДТП: що в обліку �� �4
Облік у лізингоодержувача страхового відшкодування за ремонт авто, що потрапив у ДТП 
(додаток до статті "Застрахований автомобіль лізингоодержувача потрапив у ДТП: що в обліку")

�� Д

Нове пришестя облігацій внутрішньої держпозики для відшкодування ПДВ  
(Коментар до постанови КМУ від 21.05.14 р. № 139)

�� �4

Підсумкова податкова накладна: чи потрапляє туди реалізація за платіжними картками �� �0
"Грн" у графі 5 податкової накладної: у яких випадках допускається �� �0
ТОВ змінило найменування та адресу: як правильно заповнити податкову накладну �� ��
Роз'яснення Міністерства доходів і зборів України від 17.05.14 р. "Критерії для автоматичного 
відшкодування ПДВ" (Коментар редакції: Як автоматично відшкодувати ПДВ)

�� ��

Роз'яснення Міністерства доходів і зборів України від 24.04.14 р."Запит про отримання витягу з 
реєстру платників ПДВ" (Коментар редакції: Як отримати витяг із Реєстру платників ПДВ)

�� ��

Роз'яснення Міністерства доходів і зборів України від 20.05.14 р. "Як заповнюється графа 11 
таблиці 2 розділу II "Коригування податкового кредиту" додатка 1 до податкової декларації з 
ПДВ?" (Коментар редакції: Як заповнити таблицю 2 додатка 1 (Д1) до декларації з ПДВ)

�� ��

Лист Міністерства доходів і зборів України від 11.04.14 р. № 2259/Н/99-99-17-02-02-14  
"Про делегування прав на виписування податкових накладних фізособою-підприємцем" (Витяг) 
(Коментар редакції: Чи можна виписувати податкову накладну за довіреністю)

�� �4

Лист Головного управління Міндоходів у м. Києві від 06.05.14 р. № 4061/10/26-15-11-01-06  
"Щодо оподаткування медичних послуг" (Коментар редакції: На послуги з виписування довідок  
у санаторій нараховують ПДВ)

�� ��

Сільгосппідприємство надає матдопомогу неприбутковим організаціям: облік та оподаткування �� �8
ПДВ 7%: відображаємо в КОРО на РРО �� 4�
Облік поворотної фіндопомоги від неплатника податку на прибуток чи пільговика �4 7
Псування продукції під час зберігання: як списати й відобразити в обліку �4 �4
Акт на списання зіпсованої продукції. Зразок (додаток до статті "Псування продукції під час 
зберігання: як списати й відобразити в обліку")

�4 Д

Продали товар засновнику нижче собівартості: податкові наслідки �4 4�
Бухоблік реалізації засновнику товару нижче собівартості. Числовий приклад  
(додаток до статті "Продали товар засновнику нижче собівартості: податкові наслідки")

�4 Д

Кілька постачань за день: скільки податкових накладних виписувати покупцю �8 44
Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку 
заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) (Д8).  
Зразок (додаток до статті "Кілька постачань за день: скільки податкових  
накладних виписувати покупцю")

�8 Д

Усний договір: як заповнити окремі реквізити податкової накладної �8 4�
Установка телефонів в орендованому приміщенні: податковий та бухгалтерський облік �9 8
Товари в дорозі: коли постачальнику виписати податкову накладну �9 ��
Товари в дорозі: бухгалтерський облік. Числовий приклад (додаток до статті "Товари в дорозі: 
коли постачальнику виписати податкову накладну")

�9 Д

Аграрій придбав товари для адмінцілей: відображаємо в декларації з ПДВ �9 4�
Брак у виробництві: облік та оподаткування 60* �7
Облік списання комунальних боргів населення, за якими минув строк позовної давності 6� �7
Лист Міністерства доходів і зборів України від 01.04.14 р. № 414/3/99-99-10-04-02-10  
"Щодо правил оформлення первинного документа" (Коментар редакції: Хто може ставити  
підпис на податковій накладній юросіб)

6� �8

Як обліковувати роздачу рекламної продукції на виставці за кордоном 6� 4�
Облігації в ПДВшній декларації (Коментар до листа Міндоходів України  
від 27.02.14 р. № 3851/6/99-99-15-03-01-15)

6� �4

Лист Міндоходів України від 28.05.14 р. № 10155/5/99-99-19-03-02-16 "Щодо особливостей  
сплати ПДВ" (Коментар редакції: Податковий кредит із Криму:  врятує додаток Д8)

6� �6

Податкова накладна від філії: як перенести її номер у реєстр 6� 4�
Як оприбуткувати зразки товарів, безоплатно отримані від нерезидента 6� ��

ПДВ № стор.
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Новий кабмінівський перелік для 7%-вих медвиробів (Коментар до постанови КМУ "Про 
затвердження Переліку медичних виробів, операції з постачання на митній території України та 
ввезення на митну територію України яких підлягають обкладенню податком на додану вартість 
за ставкою 7 відсотків" від 01.07.14 р. № 216)

6� �8

Сільгосппідприємство отримало відсотки за депозитом: наслідки для ФСП і спецрежиму з ПДВ 6� 47
Ліквідація об'єкта незавершеного будівництва: ПДВшні наслідки 6� �7
Акт списання об'єкта незавершеного будівництва. Зразок (додаток до статті "Ліквідація об'єкта 
незавершеного будівництва: ПДВшні наслідки")

6� Д

Імпортний лікарський ПДВ (Коментар до листа Міндоходів і зборів України від 18.06.14 р. 
№ 14357/7/99-99-19-05-01-17)

6� ��

Через погрішності в податковій накладній податкового кредиту не втрачають (Коментар до листа 
ГУ Міндоходів України в Сумській області від 30.04.14 р. № 6769/10/18-28-15-01-46)

6� �9

Доступне житло: ПДВ-пільгуванння та ціноутворення 6� ��
Особливості ПДВшного обліку рухомого майна в нерезидента 66 �0
Лист Міністерства доходів і зборів України від 26.05.14 р. № 9358/6/99-99-19-03-02-15  
"Щодо обкладення ПДВ вартості путівок від ФСС"  
(Коментар редакції: Соцстрахівські путівки ПДВ не обкладають)

66 47

ПДВ при видачі молока та спецхарчування працівникам 67 4�
Готель працює за агентським договором із рестораном: відображення в обліку 69 44
Чи можна змінити напрямок бюджетного відшкодування ПДВ 69 47
Уточнюючий розрахунок та уточнюючий додаток 4 до декларації з ПДВ. Зразок  
(додаток до статті "Чи можна змінити напрямок бюджетного відшкодування ПДВ")

69 Д

7%-вий ПДВ для медвиробів: позиція МОЗ (Коментар до листів МОЗ України від 03.07.14 р. 
№ 18.0205/10/105014/3755/18333 та від 10.07.14 р. № 18.0205/4040/19458 та листа ДФСУ від 
21.07.14 р. № 29/7/999919040117)

70 40

Аванси та посіви: особливості відображення ПДВ 7� �0
Крадіжка товарів у магазині внаслідок розбою: облік та оподаткування 7� 8
Зустрічайте: електронна система адміністрування ПДВ (Коментар до Закону України "Про 
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України"  
від 31.07.14 р. № 1621-VII)

7� �

Бюджетне відшкодування за новими правилами (Коментар до Закону України "Про внесення 
змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України" від 31.07.14 р. 
№ 1621-VII)

7� 7

Електронна декларація та сплата податку (Коментар до Закону України "Про внесення змін до 
Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України" від 31.07.14 р. № 1621-VII)

7� ��

Збільшено поріг обов'язкової реєстрації платників ПДВ (Коментар до Закону України "Про 
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України"  
від 31.07.14 р. № 1621-VII)

7� �4

Коригування ПДВ: розрахунок коригування також електронний (Коментар до Закону України 
"Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України" 
від 31.07.14 р. № 1621-VII)

7� �4

ПДВ при продажу нараховують на вартість не нижче придбання (Коментар до Закону України 
"Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України" 
від 31.07.14 р. № 1621-VII)

7� ��

Прощавай, пільго: Інтерсіті + ПДВ та інші зміни (Коментар до Закону України "Про внесення 
змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України" від 31.07.14 р. 
№ 1621-VII)

7� �6

Послуги від нерезидента: нараховуємо податковий кредит по-новому (Коментар до Закону 
України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів 
України" від 31.07.14 р. № 1621-VII)

7� �7

Податкові накладні, які залишаються в платника ПДВ, підлягають реєстрації у Єдиному реєстрі 
(Коментар до Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 
інших законодавчих актів України" від 31.07.14 р. № 1621-VII)

7� �8

Глобальні зміни в податкових накладних (Коментар до Закону України "Про внесення змін до 
Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України" від 31.07.14 р. № 1621-VII)

7� �8

Тимчасову зернову пільгу пролонговано до кінця року (Коментар до Закону України "Про 
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України"  
від 31.07.14 р. № 1621-VII)

7� ��

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

КАТАЛОг КАТАЛОг

Безкоштовне харчування працівників: як обкласти ПДВ 76 �0
Харчування в навчальних закладах та закладах охорони здоров'я: формування відпускної ціни 76 4�
Як виписувати ПН і вести реєстр магазинам торговельної мережі 76 46
Податкова накладна. Зразок (додаток до статті "Як виписувати ПН і вести реєстр магазинам 
торговельної мережі")

76 Д

Реєстр виданих та отриманих податкових накладних. Зразок (додаток до статті "Як виписувати 
ПН і вести реєстр магазинам торговельної мережі")

76 Д

Оплату товару за договором купівлі-продажу прив'язано до курсу інвалюти: особливості обліку 77 6
Реєстрація сільгосппідприємства суб'єктом ПДВ-спецрежиму: алгоритм дій 78* 4
Яку продукцію відносять до сільськогосподарської 78* 6
Виробництво продукції на давальницьких умовах і спецрежим 78* 7
На які цілі можна використати кошти спецрахунку 78* 8
Відображення продажу сільськогосподарських основних засобів 78* ��
Коригування податкового кредиту при передачі необоротних активів із загальної діяльності  
в сільськогосподарську

78* ��

Коригування податкового кредиту в разі переходу на сільгоспрежим 78* ��
М'ясо-молочний ПДВ 78* �4
Імпорт зернових: режим оподаткування 78* �6
Як відображають експорт сільгосппродукції 78* �7
З якого моменту та в які строки можна використовувати кошти спецрахунку 78* �8
Чи можна повернути переплату зі спецрахунку 78* �9
Чи повинен підприємець обкладати ПДВ перше постачання зернових і технічних культур 78* ��
Чи поєднуються спільна діяльність і спецрежим із ПДВ 78* ��
Убуток сільгосптоварів понад норму: чи коригують податковий кредит 78* ��
Чи є місце самоштрафу у звітності з ПДВ спецрежимника 78* �4
Як правильно заповнити додаток ДС9 до спецдекларації 78* ��
Причини та порядок прощання зі спецрежимом із ПДВ 78* �7
Порядок відображення в податкових доходах спецрежимного ПДВ 78* 4�
Допомога прикордонникам медикаментами: як відобразити в обліку 79 �8
Накладна. Зразок (додаток до статті "Допомога прикордонникам медикаментами:  
як відобразити в обліку")

79 Д

Податкова накладна. Зразок (додаток до статті "Допомога прикордонникам медикаментами:  
як відобразити в обліку")

79 Д

Заповнення реєстру виданих і отриманих податкових накладних. Зразок  
(додаток до статті "Допомога прикордонникам медикаментами: як відобразити в обліку")

79 Д

Чи можна відкрити два ПДВшних спецрахунки 8� ��
Вхідний ПДВ при закупівлі зернових у сільгоспвиробників 8� ��
Лист Міністерства доходів і зборів України від 25.06.14 р. № 11459/6/99-99-19-03-02-15 "Щодо 
застосування терміну позовної давності при визначенні права платника ПДВ декларувати 
від'ємне значення з ПДВ" (Коментар редакції: "Мінусовий" ПДВ: чи є в нього строк давності)

8� �6

Ухвала ВАСУ від 08.07.14 р.  у справі № К/800/11634/14 "Про правомірність підтвердження 
податкового кредиту податковою накладною, зареєстрованою в єдиному реєстрі іншою особою, 
ніж уповноважена на її виписку" (Витяг) (Коментар редакції: Підпис на податковій накладній не 
збігається з підписом під час реєстрації в єдиному реєстрі: податковому кредиту бути!)

8� �9

Житлові субсидії, пільги та дотації: ПДВшний облік у ЖЕКу 8� �6
Загибель посівів та тварин: правила обліку та оподаткування 8� 40
Загальносистемник — комісіонер: податкові та облікові наслідки 8� ��
Бій посуду в ресторані з вини співробітника: облік та компенсація (Частина 2) 84 ��
Акт на бій, лом і втрату посуду. Зразок (додаток до статті "Бій посуду в ресторані з вини 
співробітника: облік та компенсація (Частина 2)")

84 Д

Перелік медичних виробів, операції з постачання на митній території України та ввезення на 
митну територію України яких підлягають обкладенню податком на додану вартість за ставкою 
7 відсотків, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2014 р. № 410 
(Коментар редакції: Новий Перелік медвиробів: пустушки та памперси тепер по 20%)

84 �0

Чи достатньо електронної накладної для підтвердження податкового кредиту 84 �7

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

КАТАЛОг

Товар повернули через рік: чи можна відкоригувати податкові зобов'язання 84 �8
Безкоштовний ремонт об'єктів соцінфраструктури: коли добро не спить 8� �0
Бухоблік безоплатного виконання ремонтних робіт. Числовий приклад  
(додаток до статті "Безкоштовний ремонт об'єктів соцінфраструктури: коли добро не спить")

8� Д

До постачання обладнання додали послуги монтажу: як виписати ПДВшні документи 8� 46
Заповнення податкової накладної та розрахунку коригування. Приклад (додаток до статті  
"До постачання обладнання додали послуги монтажу: як виписати ПДВшні документи")

8� Д

Формуємо первісну вартість придбаного авто 86* 8
Доукомплектування авто до введення в експлуатацію 86* �0
Витрати на техконтроль авто: відображаємо в обліку 86* �8
Техобслуговування авто: податковий та бухгалтерський облік 86* �9
Облік пально-мастильних матеріалів: надходження, використання, списання 86* �9
Відомість обліку талонів бензину А95. Зразок (додаток до статті "Облік пально-мастильних 
матеріалів: надходження, використання, списання")

86* Д

Відомість обліку паливних смарт-карт. Зразок (додаток до статті "Облік пально-мастильних 
матеріалів: надходження, використання, списання")

86* Д

Облік надходження палива за смарт-картками. Числовий приклад (додаток до статті  
"Облік пально-мастильних матеріалів: надходження, використання, списання")

86* Д

Пальне для "холостого" пробігу авто: податковому кредиту та витратам бути! 86* 4�
Встановлення на авто газобалонного обладнання: особливості обліку 86* 48
Облік витрат на встановлення газобалонного обладнання. Числовий приклад  
(додаток до статті "Встановлення на авто газобалонного обладнання: особливості обліку")

86* Д

Ремонт і поліпшення авто: документування та облік 86* �4
Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів. Зразок 
(додаток до статті "Ремонт і поліпшення авто: документування та облік")

86* Д

Облік ремонту/поліпшення власного автомобіля. Числовий приклад (додаток до статті  
"Ремонт і поліпшення авто: документування та облік")

86* Д

Відправляємо автівку на заслужений відпочинок 86* 60
Акт на списання автотранспортних засобів. Зразок  
(додаток до статті "Відправляємо автівку на заслужений відпочинок")

86* Д

ПДВшні особливості зернопостачання  
(Коментар до листа Міндоходів України від 08.07.14 р. № 12601/6/99-99-19-03-02-15)

87 �8

Лист Головного управління Міндоходів у м. Києві від 19.06.14 р. № 5452/10/26-15-11-01-08 "Щодо 
нарахування ПДВ при проведенні нерезидентом навчального семінару" (Коментар редакції: 
Нерезидент проводить навчальний семінар: чи потрібно нараховувати ПДВ)

87 �0

Гривневий кредит під заставу авто: як оформити та облікувати 87 44
Облік отримання гривневого кредиту під заставу авто. Числовий приклад  
(додаток до статті "Гривневий кредит під заставу авто: як оформити та облікувати")

87 Д

Простій вантажного авто на митниці: оподаткування та облік 87 47
Лист Державної фіскальної служби України від 30.07.14 р. № 626/6/99-99-19-03-02-15  
"Про звільнення від ПДВ металобрухту" (Коментар редакції: Металобрухтова ПДВ-пільга в січні —
лютому 2014 року: 20% чи без ПДВ)

88 �9

У турагента зависли копійки через неточні розрахунки: чи визнавати дохід 88 �7
Бар реалізує вироби кухні за посередницьким договором: розрахунки та ПДВ-реєстрація 88 �0
Операційна оренда автомобіля: облік у орендодавця 89* 8
Операційна оренда автомобіля: облік у орендаря 89* ��
Податковий облік фінлізингу автомобіля 89* �0
Ремонт/поліпшення орендованого авто: облік у орендаря 89* �8
Облік орендарем витрат на ремонт/поліпшення орендованого авто за власний рахунок  
(без компенсації його вартості від орендодавця). Числовий приклад (додаток до статті "Ремонт/
поліпшення орендованого авто: облік у орендаря")

89* Д

Облік операцій із поліпшення орендарем транспортного засобу, у разі якщо орендодавець 
відшкодовує йому понесені витрати (грошима або зараховує в рахунок орендної плати). 
Числовий приклад (додаток до статті "Ремонт/поліпшення орендованого авто: облік у орендаря")

89* Д

ПДВ № стор.
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КАТАЛОг КАТАЛОг

Облік повернення орендованої автівки після закінчення дії договору оренди без відшкодування 
орендодавцем орендарю вартості зроблених ним поліпшень. Числовий приклад  
(додаток до статті "Ремонт/поліпшення орендованого авто: облік у орендаря")

89* Д

Облік повернення орендованого авто після закінчення дії договору оренди з компенсацією 
орендодавцем орендарю вартості його поліпшень. Числовий приклад (додаток до статті "Ремонт/
поліпшення орендованого авто: облік у орендаря")

89* Д

Ремонт/поліпшення орендованого авто: облік в орендодавця 89* �4
Авто потрапило в ДТП: облік страхового відшкодування, ремонту чи ліквідації 89* 46
Продаємо легковик без проблем і заковик: документування та облік реалізації авто 89* �7
Облік реалізації автомобіля. Числовий приклад (додаток до статті "Продаємо легковик без 
проблем і заковик: документування та облік реалізації авто")

89* Д

Продаж старого автомобіля: правила виписки податкової накладної 89* 6�
Монтаж обладнання: як записати номенклатуру в податковій накладній 90 �6
Невчасна реєстрація платником ПДВ: які наслідки 90 �7

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК № стор.
Працівник повернув соцстрахівську путівку: як відобразити в обліку �� 8
Ставка податку на прибуток не знижуватиметься 
(Коментар до Закону України від 27.03.14 р. № 1166-VII)

����* 4

Підприємство подавало у 2013 році прибуткову декларацію поквартально: чи потрібно звітувати 
за І квартал 2014 року

�4 8

Платник щомісячних авансів отримав за 2013 рік збиток: як звітувати у 2014 році �4 9
Як звітувати у 2014 році підприємству з доходом за 2013 рік менше 10 млн грн �4 �0
Чи треба неприбутківцям із кодом "0011" подавати Неприбутковий звіт за I квартал 2014 року �4 ��
Лист Міністерства доходів і зборів України від 30.12.13 р. № 18709/6/99-99-19-03-02-15  
(додаток до статті "Чи треба неприбутківцям із кодом "0011" подавати Неприбутковий звіт за  
I квартал 2014 року")

�4 Д

Підприємство подає збиткову декларацію за I квартал 2014 року: 
коли припиняти сплату щомісячних авансів

�4 ��

Звіт про контрольовані операції: нюанси заповнення
— Хто, коли і як подає Звіт про КО
— За який звітний період подаємо перший Звіт про КО
— Заповнюємо загальні відомості про контрольовані операції
— Оформлюємо Додатки до Звіту про КО
— Заповнюємо розділ "Відомості про контрольовані операції" додатка до Звіту про КО
— Як подати "товстий" Звіт про КО
— Відповідальність за неподання Звіту про КО

�4 ��

Звіт про контрольовані операції. Приклад заповнення (додаток до статті "Звіт про контрольовані 
операції: нюанси заповнення)

�4 Д

Декларація з податку на прибуток та Звіт про контрольовані операції: поради щодо заповнення 
від Міндоходів (Коментар до листа Міндоходів України від 07.03.14 р. № 5699/7/99-99-19-03-01-17)

�� ��

Купуємо волосся в населення: організація та облік �� ��
Закупівельний акт. Зразок (додаток до статті "Купуємо волосся в населення: організація та облік") �� Д
Що робити, коли нічим платити аванси із прибутку �6 6
Чи можна зарахувати переплату з податку на прибуток у рахунок щомісячних авансів �6 8
Заява про зарахування переплати з податку на прибуток у сплату щомісячних авансів. Зразок 
(додаток до статті "Чи можна зарахувати переплату з податку на прибуток у рахунок щомісячних 
авансів")

�6 Д

ОСББ установило сервітут на нерухоме майно: які податкові наслідки �6 �6
Відображення в бухобліку ОСББ доходу від сервітуту на нерухоме майно. Числовий приклад 
(додаток до статті "ОСББ установило сервітут на нерухоме майно: які податкові наслідки")

�6 Д

Допомога Збройним силам України: бухоблік та оподаткування �7 6
Податківці донарахували податок на прибуток за 2013 рік: як відкоригувати щомісячні авансові 
внески

�7 4�

Чи можна через поточну декларацію з податку на прибуток виправити помилки кількох минулих 
періодів

�7 47

Простій на підприємстві: оформити та оплатити правильно �8* �

ПДВ № стор.
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КАТАЛОг

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

Службова записка про виникнення простою в роботі працівника. Зразок  
(додаток до статті "Простій на підприємстві: оформити та оплатити правильно")

�8* Д

Наказ про створення комісії для з'ясування причин простою. Зразок  
(додаток до статті "Простій на підприємстві: оформити та оплатити правильно")

�8* Д

Акт про простій, який складає комісія. Зразок (додаток до статті "Простій на підприємстві: 
оформити та оплатити правильно")

�8* Д

Наказ про простій. Зразок (додаток до статті "Простій на підприємстві: оформити та оплатити 
правильно")

�8* Д

Відступлення права вимоги: податковий і бухгалтерський облік �8* ��
Підприємство звітує з податку на прибуток за I квартал 2014 р.: чи потрібно включати до доходу 
умовні проценти на залишок ПФД

�9 4�

Чи потрібно подавати звіт про вивільнені кошти за I квартал 2014 року �9 4�
Чи потрібно подавати звіт про податкові пільги за I квартал 2014 року �9 44
Страхування майна поручителя за кредитним договором: чи будуть витрати �9 4�
Векселі в розрахунок за товари (послуги): механізм видачі та облік 40 �
Перехідні операції з надання житлово-комунальних послуг: відображаємо в прибутковому обліку 40 �8
Облік перехідних операцій із надання житлово-комунальних послуг. Числовий приклад  
(додаток до статті "Перехідні операції з надання житлово-комунальних послуг:  
відображаємо в прибутковому обліку")

40 Д

Лист ГУ Міндоходів у м. Києві від 10.12.13 р. № 7422/10/26-15-11-01-08 "Про оподаткування 
результатів взаємозаліку інвентаризаційних різниць при пересортиці" (Коментар редакції: 
Вартісна різниця при пересортиці: як оподатковувати)

40 ��

Частину торгових рядів ринку не використовують: чи можна визнавати пов'язані з ними витрати 40 40
Акт про тимчасове виведення основних фондів з виробничого процесу та їх консервацію. 
Зразок (додаток до статті "Частину торгових рядів ринку не використовують: чи можна визнавати 
пов'язані з ними витрати")

40 Д

До побачення, ФСП! Коли вперше звітувати з податку на прибуток 4� �0
Чи обкладають "українські" акції "ціннопаперовим" акцизом 4� ��
Бартер знову в моді: правові підстави міни та облік 4�4� �
Товар оплачують карткою: облік у продавця 4�4� �6
Корпоративна помічниця: облік придбання госптоварів з оплатою через платіжну картку 4�4� �0
Числовий приклад обліку придбання госптоварів, які оплачують через КЕПЗ (додаток до 
статті "Корпоративна помічниця: облік придбання госптоварів з оплатою через платіжну картку")

4�4� Д

Переплату з податку на прибуток зараховують у сплату щомісячних авансів за заявою платника 
податків (Коментар до листа Міндоходів України від 24.04.14 р. № 6599/6/99-99-19-03-02-15)

47 ��

Заява про зарахування переплати з податку на прибуток у сплату щомісячних авансів. Зразок 
(додаток до коментаря "Переплату з податку на прибуток зараховують у сплату щомісячних 
авансів за заявою платника податків")

47 Д

Лист Міндоходів України від 04.04.14 р. № 6237/5/99-99-19-03-02-16 "Щодо амортизації 
нематеріальних активів без строку використання" (Витяг) (Коментар редакції: Амортизація 
нематактивів із невизначеним строком використання)

47 �8

Лист Міндоходів України від 08.05.14 р. № 8180/6/99-99-19-03-02-16 "Про надання відповіді" 
(Витяг) (Коментар редакції: Валютні операції з метою оподаткування перераховуємо за 
опівнічним курсом)

47 �0

Як обліковувати витрати на отримання ліцензій 47 46
Бухоблік придбання ліцензії із залученням консультаційних послуг  
(додаток до статті "Як обліковувати витрати на отримання ліцензій")

47 Д

Відпускні: обліковуємо та відображаємо у звітності 48* �6
Заповнення таблиці 6 Звіту з ЄСВ. Зразок  
(додаток до статті "Відпускні: обліковуємо та відображаємо у звітності")

48* Д

Застрахований автомобіль лізингоодержувача потрапив у ДТП: що в обліку �� �4
Облік у лізингоодержувача страхового відшкодування за ремонт авто, що потрапив у ДТП 
(додаток до статті "Застрахований автомобіль лізингоодержувача потрапив у ДТП: що в обліку")

�� Д

Завищення від'ємного значення в декларації з прибутку: чи врятує оскарження податкового 
повідомлення

�� 6

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

КАТАЛОг КАТАЛОг

Позовна заява про визнання протиправними та скасування податкового повідомлення-рішення. 
Зразок (додаток до статті "Завищення від'ємного значення в декларації з прибутку: чи врятує 
оскарження податкового повідомлення")

�� Д

Трансфертне ціноутворення: запізнілі, але гарні новини (Коментар до Закону України  
від 13.05.14 р. № 1260-VII)

�� �6

Послуги надавав єдинник-другогрупник: чи є право на податкові витрати �� �8
Виправлення помилок у декларації з податку на прибуток після переходу на єдиний податок �� �9
Нарахування пені в разі виявлення заниження податкового зобов'язання. Числовий приклад 
(додаток до статті "Виправлення помилок у декларації з податку на прибуток після переходу  
на єдиний податок")

�� Д

Покупець оплачує товар бюджетними коштами: коли визнавати доходи �� 40
Курсові різниці: як часто їх потрібно визначати в податковому обліку �� 9
Курсові різниці при частковому погашенні заборгованості: говоримо про облік �� �0
Інжиніринг від нерезидента: чи є право на витрати, якщо замовник не імпортує обладнання 
(Коментар до листа Міндоходів України від 14.04.14 р. № 6597/6/99-99-19-03-02-15)

�� �0

Облік поворотної фіндопомоги від неплатника податку на прибуток чи пільговика �4 7
Псування продукції під час зберігання: як списати й відобразити в обліку �4 �4
Акт на списання зіпсованої продукції. Зразок (додаток до статті "Псування продукції під час 
зберігання: як списати й відобразити в обліку")

�4 Д

Продали товар засновнику нижче собівартості: податкові наслідки �4 4�
Бухоблік реалізації засновнику товару нижче собівартості. Числовий приклад  
(додаток до статті "Продали товар засновнику нижче собівартості: податкові наслідки")

�4 Д

Чи включають витрати на страхування орендованого офісу до податкових �4 4�
Чи вказують звільнені від оподаткування доходи в декларації з податку на прибуток �8 4�
Оренду виробничого цеху оплачено наперед: як обліковувати витрати �8 4�
Установка телефонів в орендованому приміщенні: податковий та бухгалтерський облік �9 8
Як обліковувати оплату відпусток та доплат працівникам, зайнятим у виробництві продукції 60* 7
Перевезення сировини всередині підприємства: до яких витрат включати вартість пального 60* �0
Облік витрат на пусконалагоджувальні роботи перед початком виробництва 60* �8
Бухоблік придбання ОЗ та їх налагодження. Числовий приклад (додаток до статті "Облік витрат 
на пусконалагоджувальні роботи перед початком виробництва")

60* Д

Калькуляція собівартості та податкові витрати: чи є зв'язок 60* �9
Наднормативне витрачання матеріалів: відображаємо в обліку 60* ��
Акт-вимога на заміну (додатковий відпуск) матеріалів. Зразок (додаток до статті "Наднормативне 
витрачання матеріалів: відображаємо в обліку")

60* Д

Супутня продукція та відходи виробництва: визначаємо вартість та обліковуємо 60* ��
Облік супутньої продукції. Числовий приклад (додаток до статті "Супутня продукція та відходи 
виробництва: визначаємо вартість та обліковуємо")

60* Д

Облік зворотних відходів. Числовий приклад (додаток до статті "Супутня продукція та відходи 
виробництва: визначаємо вартість та обліковуємо")

60* Д

Облік безповоротних відходів. Числовий приклад (додаток до статті "Супутня продукція  
та відходи виробництва: визначаємо вартість та обліковуємо")

60* Д

Брак у виробництві: облік та оподаткування 60* �7
Працівник відшкодовує вартість браку: як обліковувати 60* 40
Облік загальновиробничих витрат у період сезонних перерв 60* 4�
Поворотну фіндопомогу отримано від засновника: особливості обліку 6� 8
Поворотну фіндопомогу отримали від платника податку на прибуток: як обліковувати 6� ��
Облік списання комунальних боргів населення, за якими минув строк позовної давності 6� �7
Як обліковувати роздачу рекламної продукції на виставці за кордоном 6� 4�
Як оплачувати роботу вахтовим методом: розбираємо нюанси 6� ��
У готелі закривають поверхи: облікові нюанси 6� 48
Як оприбуткувати зразки товарів, безоплатно отримані від нерезидента 6� ��
Узагальнююча податкова консультація щодо витрат на гарантійний ремонт (обслуговування) 
або гарантійні заміни товарів, затверджена наказом Міндоходів України від 01.07.14 р. № 366 
(Коментар редакції: Гарантійні зобов'язання перед покупцями-юрособами та податкові витрати: 
гарні звістки від контролерів)

6� ��

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК № стор.
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КАТАЛОг

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

Податок на прибуток: специфіка при оренді рухомого майна в нерезидента 66 8
Чи потрібно утримувати податок на доходи нерезидентів при оренді рухомого майна  
в нерезидента

66 9

Бліц-відповідь. Податківці під час перевірки донарахували податок на прибуток за 2013 рік:  
чи треба коригувати щомісячні авансові внески? 

67 6

Бліц-відповідь. Як розраховувати курсові різниці платникам податку на прибуток, які звітують раз 
на рік?

67 6

Бліц-відповідь. Чи треба подавати до податкової фінзвітність за ІІ квартал 2014 року? 67 6
Бліц-відповідь. Звіт про податкові пільги: як часто його треба подавати прибутківцям,  
які звітують раз на рік?

67 7

Бліц-відповідь. Звіт про вивільнені кошти: чи потрібно його подавати за ІІ квартал 2014 року? 67 7
Проценти за розстрочення податкового боргу: бути чи не бути в податкових витратах 67 �0
Кредит у банку, що ліквідується: чи впливає це на облік позичальника 67 �6
Лист Міндоходів України від 14.04.14 р. № 8731/7/99-99-19-03-02-17 "Про сплату авансового 
внеску з податку на прибуток" (Коментар редакції: Платник щомісячних авансів подав збиткову 
декларацію за І квартал 2014 року: як бути з авансами січня—лютого 2015 року)

67 ��

Готель працює за агентським договором із рестораном: відображення в обліку 69 44
Практика трансфертного ціноутворення: наполовину нова узагальнююча податкова консультація 
(Коментар до Узагальнюючої податкової консультації з окремих питань застосування норм 
податкового законодавства щодо трансфертного ціноутворення, затвердженої наказом 
Міндоходів України від 01.07.14 р. № 368)

7� �7

Крадіжка товарів у магазині внаслідок розбою: облік та оподаткування 7� 8
Лист Міндоходів України від 26.02.14 р. № 4132/5/99-99-19-03-02-16 "Щодо практичного 
застосування норм податкового законодавства" (Коментар редакції: Як у податково-
прибутковому обліку відображати витрати на просування сайта)

7� �9

Платник консолідованого податку подав збиткову декларацію за І квартал: як зарахувати 
щомісячні аванси січня — березня (Коментар до листа Міндоходів України від 15.04.14 р. 
№ 6897/6/99-99-19-03-02-15)

7� ��

Лист Міндоходів України від 24.12.13 р. № 18173/6/99-99-19-03-02-15 "Щодо практичного 
застосування норм податкового кодексу україни при витратах на відрядження"  
(Коментар редакції: Продовження строку відрядження — не перешкода для податкових витрат; 
Користування камерою схову — повноцінні податкові витрати)

7� ��

Наказ про заборону користуватися камерами схову у відрядженні. Зразок  
(додаток до коментаря "Користування камерою схову — повноцінні податкові витрати")

7� Д

Комісія за повернений авіаквиток: компенсуємо та включаємо у витрати 7� 40
Як відобразити збитки-2013 в Декларації з податку на прибуток за півріччя 7� 47
Прибуток від операцій із цінними паперами оподатковують за ставкою 18% (Коментар до Закону 
України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів 
України" від 31.07.14 р. № 1621-VII)

7� ��

Доходи інвестиційних фондів у вигляді процентів обкладають податком на прибуток  
(Коментар до Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 
інших законодавчих актів України" від 31.07.14 р. № 1621-VII)

7� �4

Підприємства ПЕК, суб'єкти водо-, теплопостачання та водовідведення мають вести окремий облік 
пільгованого доходу (прибутку) (Коментар до Закону України "Про внесення змін до Податкового 
кодексу України та деяких інших законодавчих актів України" від 31.07.14 р. № 1621-VII)

7� ��

Скасовано податково-прибуткові пільги для готелів та електроенергетиків (Коментар до Закону 
України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів 
України" від 31.07.14 р. № 1621-VII)

7� ��

Продаж інвалюти: облік курсових різниць, перерахованих до держбюджету 7� 4�
Лист НБУ від 26.03.14 р. № 29-207/12713 "Щодо перерахування сум позитивної курсової різниці 
до державного бюджету України" (додаток до статті "Продаж інвалюти: облік курсових різниць, 
перерахованих до держбюджету")

7� Д

Матдопомога: рішення прийнято — відображаємо в обліку 74 �4
Лист Міністерства доходів і зборів України від 15.05.14 р. № 8646/6/99-99-19-02-02-15  
"Про визнання операцій контрольованими" (Коментар редакції: Чи впливає перенесення  
чверті податкового збитку 2011 року на контрольованість операції)

74 ��

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК № стор.



d
o

d
at

o
k.

vo
b

u
.c

o
m

.u
a

48 49

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг КАТАЛОг

Лист Міністерства доходів і зборів України від 20.06.14 р. № 14644/7/99-99-19-02-02-17  
"Щодо оподаткування дивідендів, отриманих від платників фіксованого сільгоспподатку" 
(Коментар редакції: Дивіденди від платника фіксованого сільгоспподатку: доходам бути)

74 �7

Залишок "дивідендних" авансів дозволили зарахувати в рахунок оплати "щомісячних" авансів  
із податку на прибуток (Коментар до листа Міндоходів України від 17.07.14 р. № 17176/7/99-99-19-
02-02-17)

74 ��

Заява про зарахування перевищення авансових внесків. Зразок (додаток до коментаря  
"Залишок "дивідендних" авансів дозволили зарахувати в рахунок оплати "щомісячних"  
авансів із податку на прибуток")

74 Д

Дострокове повернення гривневого депозиту й перерахунок процентів за ним:  
наслідки для податкового обліку

74 �6

Безкоштовне харчування працівників: чи можна включити до витрат 76 �0
Харчування в навчальних закладах та закладах охорони здоров'я: формування відпускної ціни 76 4�
Оплату товару за договором купівлі-продажу прив'язано до курсу інвалюти: особливості обліку 77 6
Лист Міндоходів і зборів України від 14.04.14 р. № 6744/6/99-99-19-03-02-15 "Щодо оподаткування 
операцій із розрахунками в інвалюті" (Коментар редакції: Як прибутківцям-пільговикам рахувати 
курсові різниці в податковому обліку: роз'яснення від контролерів)

77 �9

Лист Головного управління Міндоходів у Сумській області від 24.04.14 р. № 6447/10/18-28-11-025 
"Щодо подання Звіту про контрольовані операції" (Коментар редакції: Затверджені паперова  
та електронна форми Звіту про контрольовані операції мають деякі відмінності: як бути)

77 ��

За який період сільгоспникам-прибутківцям подавати фінзвітність контролерам 77 �8
Застрахували працівників-пожежних: чи будуть податки та єдиний внесок 77 ��
Як відзвітувати з прибутку, якщо з наступного року переходимо на ФСП 78* 4�
Порядок відображення в податкових доходах спецрежимного ПДВ 78* 4�
Вирощування та реалізація біологічних активів у податковому обліку 78* 4�
Допомога прикордонникам медикаментами: як відобразити в обліку 79 �8
Накладна. Зразок (додаток до статті "Допомога прикордонникам медикаментами:  
як відобразити в обліку")

79 Д

Податкова накладна. Зразок (додаток до статті "Допомога прикордонникам медикаментами:  
як відобразити в обліку")

79 Д

Заповнення реєстру виданих і отриманих податкових накладних. Зразок  
(додаток до статті "Допомога прикордонникам медикаментами: як відобразити в обліку")

79 Д

Загибель посівів та тварин: правила обліку та оподаткування 8� 40
Бій посуду в ресторані з вини співробітника: облік та компенсація (Частина 2) 84 ��
Акт на бій, лом і втрату посуду. Зразок (додаток до статті "Бій посуду в ресторані з вини 
співробітника: облік та компенсація (Частина 2)")

84 Д

Безкоштовний ремонт об'єктів соцінфраструктури: коли добро не спить 8� �0
Бухоблік безоплатного виконання ремонтних робіт. Числовий приклад  
(додаток до статті "Безкоштовний ремонт об'єктів соцінфраструктури: коли добро не спить")

8� Д

Формуємо первісну вартість придбаного авто 86* 8
Доукомплектування авто до введення в експлуатацію 86* �0
Юрособа придбала авто у фізособи: хто і як сплачує податок на доходи 86* �4
Заява податковому агенту про те, що фізособа вперше протягом року продає авто. Зразок 
(додаток до статті "Юрособа придбала авто у фізособи: хто і як сплачує податок на доходи")

86* Д

Витрати на техконтроль авто: відображаємо в обліку 86* �8
Техобслуговування авто: податковий та бухгалтерський облік 86* �9
Облік пально-мастильних матеріалів: надходження, використання, списання 86* �9
Відомість обліку талонів бензину А95. Зразок (додаток до статті "Облік пально-мастильних 
матеріалів: надходження, використання, списання")

86* Д

Відомість обліку паливних смарт-карт. Зразок (додаток до статті "Облік пально-мастильних 
матеріалів: надходження, використання, списання")

86* Д

Облік надходження палива за смарт-картками. Числовий приклад (додаток до статті  
"Облік пально-мастильних матеріалів: надходження, використання, списання")

86* Д

Пальне для "холостого" пробігу авто: податковому кредиту та витратам бути! 86* 4�
Встановлення на авто газобалонного обладнання: особливості обліку 86* 48

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК № стор.
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Облік витрат на встановлення газобалонного обладнання. Числовий приклад  
(додаток до статті "Встановлення на авто газобалонного обладнання: особливості обліку")

86* Д

Методи амортизації автомобіля: який краще застосовувати 86* �0
До якої групи основних засобів віднести GPS-навігатори 86* ��
Ремонт і поліпшення авто: документування та облік 86* �4
Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів. Зразок 
(додаток до статті "Ремонт і поліпшення авто: документування та облік")

86* Д

Облік ремонту/поліпшення власного автомобіля. Числовий приклад (додаток до статті  
"Ремонт і поліпшення авто: документування та облік")

86* Д

Тюнинг авто: нюанси обліку 86* �7
Витрати на мийку, хімчистку та парковку авто: як обліковувати 86* �8
Відправляємо автівку на заслужений відпочинок 86* 60
Акт на списання автотранспортних засобів. Зразок (додаток до статті "Відправляємо автівку  
на заслужений відпочинок")

86* Д

Робота в зоні АТО: організуємо працю вдома 87 8
Заява про роботу вдома. Зразок (додаток до статті "Робота в зоні АТО:  
організуємо працю вдома")

87 Д

Наказ про роботу вдома. Зразок (додаток до статті "Робота в зоні АТО:  
організуємо працю вдома")

87 Д

Автоцивілка: що треба знати автовласникам 87 �9
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України  
від 9 липня 2010 року № 566 "Про деякі питання здійснення обов'язкового страхування  
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (Витяг)"  
(додаток до статті "Автоцивілка: що треба знати автовласникам")

87 Д

Бухгалтерська довідка відображення витрат зі страхування. Зразок  
(додаток до статті "Автоцивілка: що треба знати автовласникам")

87 Д

Гривневий кредит під заставу авто: як оформити та облікувати 87 44
Облік отримання гривневого кредиту під заставу авто. Числовий приклад  
(додаток до статті "Гривневий кредит під заставу авто: як оформити та облікувати")

87 Д

Простій вантажного авто на митниці: оподаткування та облік 87 47
Будуємо стоянку біля офісу: аспекти обліку 88 4
У турагента зависли копійки через неточні розрахунки: чи визнавати дохід 88 �7
З вітерцем за кордон на власному авто: правила відрядних компенсацій 88 �8
Операційна оренда автомобіля: облік у орендодавця 89* 8
Операційна оренда автомобіля: облік у орендаря 89* ��
Податковий облік фінлізингу автомобіля 89* �0
Ремонт/поліпшення орендованого авто: облік у орендаря 89* �8
Облік орендарем витрат на ремонт/поліпшення орендованого авто за власний рахунок  
(без компенсації його вартості від орендодавця). Числовий приклад (додаток до статті  
"Ремонт/поліпшення орендованого авто: облік у орендаря")

89* Д

Облік операцій із поліпшення орендарем транспортного засобу, у разі якщо орендодавець 
відшкодовує йому понесені витрати (грошима або зараховує в рахунок орендної плати). 
Числовий приклад (додаток до статті "Ремонт/поліпшення орендованого авто: облік у орендаря")

89* Д

Облік повернення орендованої автівки після закінчення дії договору оренди без відшкодування 
орендодавцем орендарю вартості зроблених ним поліпшень. Числовий приклад  
(додаток до статті "Ремонт/поліпшення орендованого авто: облік у орендаря")

89* Д

Облік повернення орендованого авто після закінчення дії договору оренди з компенсацією 
орендодавцем орендарю вартості його поліпшень. Числовий приклад (додаток до статті  
"Ремонт/поліпшення орендованого авто: облік у орендаря")

89* Д

Ремонт/поліпшення орендованого авто: облік в орендодавця 89* �4
Витрати на страхування власного авто: бухгалтерський та податковий облік 89* 4�
Авто потрапило в ДТП: облік страхового відшкодування, ремонту чи ліквідації 89* 46
Продаємо легковик без проблем і заковик: документування та облік реалізації авто 89* �7
Облік реалізації автомобіля. Числовий приклад (додаток до статті "Продаємо легковик  
без проблем і заковик: документування та облік реалізації авто")

89* Д

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК № стор.
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Посередництво: чи є передання товару між комітентом і комісіонером контрольованою 
операцією (Коментар до листа ДФСУ від 19.08.14 р. № 1991/6/99-99-19-02-02-15)

90 ��

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ № стор.
Працівник повернув соцстрахівську путівку: як оформити �� 7
Письмова відмова від путівки, одержаної з Фонду соціального страхування з тимчасової  
втрати працездатності. Приклад (додаток до статті "Працівник повернув соцстрахівську путівку: 
як оформити")

�� Д

Заява на повернення часткової оплати вартості путівки на санаторно-курортне лікування.  
Зразок (додаток до статті "Працівник повернув соцстрахівську путівку: як оформити")

�� Д

Працівник повернув соцстрахівську путівку: як відобразити в обліку �� 8
Орендна плата у відробітковій формі: як утримувати податок на доходи �� ��
Податок на доходи з процентів за депозитами: кому, коли і скільки платити  
(Коментар до Закону України від 27.03.14 р. № 1166-VII)

����* 6

Податок на доходи з пенсійних виплат платитимуть лише заможні  
(Коментар до Закону України від 27.03.14 р. № 1166-VII)

����* 8

Дивіденди та деякі інші доходи — прощавай, пільгова ставка  
(Коментар до Закону України від 27.03.14 р. № 1166-VII)

����* 9

Як проводитимемо річний перерахунок податку на доходи за пасивними доходами  
(Коментар до Закону України від 27.03.14 р. № 1166-VII)

����* 9

Купуємо волосся в населення: організація та облік �� ��
Закупівельний акт. Зразок (додаток до статті "Купуємо волосся в населення: організація та облік") �� Д
Узагальнююча податкова консультація щодо окремих питань оподаткування податком на доходи 
фізичних осіб сум допомоги на лікування та медичне обслуговування платника податку  
за кордоном за рахунок благодійної організації, затверджена наказом Міндоходів і зборів 
України від 10.04.14 р. № 235 (Коментар редакції: Лікування за рахунок благодійника:  
як бути з податком на доходи)

�7 �4

Урізано робочий час та зарплату: про які наслідки слід знати �8* �4
Проценти за депозитами: оподаткування відклали до 01.07.14 р.  
(Коментар до Закону України від 10.04.14 р. № 1200-VII)

�9 ��

Дивіденди оподатковуватимемо за прогресивною шкалою ставок із 01.01.15 р.  
(Коментар до Закону України від 10.04.14 р. № 1200-VII)

�9 ��

Податок на доходи з пенсій: така маленька частка "не"  
(Коментар до Закону України від 10.04.14 р. № 1200-VII)

�9 ��

Син працював спостерігачем на виборах: чи є право на податкову знижку за навчання 4� 4�
Лист ГоловКРУ від 19.12.08 р. № 24-18/562 "Щодо порядку укладення трудових та цивільно-
правових договорів" (додаток до статті "Син працював спостерігачем на виборах: чи є право  
на податкову знижку за навчання")

4� Д

Відпускні: обліковуємо та відображаємо у звітності 48* �6
Заповнення таблиці 6 Звіту з ЄСВ. Зразок (додаток до статті "Відпускні: обліковуємо 
та відображаємо у звітності")

48* Д

Фізособа продає власну сільгосппродукцію: як не сплачувати податку на доходи 49 ��
Заява про видачу Довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок (ф. № 3ДФ)  
(додаток до статті "Фізособа продає власну сільгосппродукцію: як не сплачувати податку  
на доходи")

49 Д

Відповідальність за несвоєчасну сплату податку на доходи фізосіб 49 �6
Оренда землі в різних місцевих радах: куди сплачувати податок на доходи �� �9
Сума ненарахованих процентів за кредитом до доходу військових не потрапляє  
(Коментар до Закону України від 20.05.14 р. № 1275-VII)

�8 �9

На суму "прощених" військовослужбовцям процентів за кредитами банкам не потрібно 
збільшувати податковий дохід (Коментар до Закону України від 20.05.14 р. № 1275-VII)

�8 �0

Середній заробіток за період мобілізації звільнили від оподаткування  
(Коментар до Закону України від 20.05.14 р. № 1275-VII)

�8 �4

Зміни в порядку виплати та оподаткування середнього заробітку мобілізованих:  
дії роботодавця (Коментар до Закону України від 20.05.14 р. № 1275-VII)

�8 ��

Підприємця мобілізували: коли та які податки платити (Коментар до Закону України  
від 20.05.14 р. № 1275-VII)

�8 �0

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК № стор.
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КАТАЛОг

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

Заява про списання податкового боргу у зв'язку із мобілізацією (для підприємця-єдинника  
без найманих працівників). Зразок (додаток до коментаря "Підприємця мобілізували:  
коли та які податки платити")

�8 Д

Заява про списання податкового боргу у зв'язку із мобілізацією (для підприємця із найманими 
працівниками). Зразок (додаток до коментаря "Підприємця мобілізували: коли та які податки 
платити")

�8 Д

Облік списання комунальних боргів населення, за якими минув строк позовної давності 6� �7
Як підприємцю-загальносистемнику виправити помилку в декларації про доходи 6� ��
Як заповнити р. VI до Декларації про доходи при виправленні помилки. Приклад (додаток до 
статті "Як підприємцю-загальносистемнику виправити помилку в декларації про доходи")

6� Д

Як оплачувати роботу вахтовим методом: розбираємо нюанси 6� ��
Несвоєчасно виплатили зарплату: у якому періоді це відобразити в ф. № 1ДФ 66 4�
На суму заборгованості підприємцю видано вексель: чи треба відображати у ф. № 1ДФ 
виплачений дохід

66 4�

Податок на доходи: нове віяння в оподаткуванні пасивних доходів  
(Коментар до Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 
інших законодавчих актів України щодо пасивних доходів" від 04.07.14 р. № 1588-VII)
— Новий-старий порядок оподаткування дивідендів
— Податок на доходи з процентів: крок уперед, два — назад
— Як оподатковувати з 02.08.14 р. роялті
— Як оподатковувати з 02.08.14 р. інвестприбуток

7� �8

Матдопомога: правильно обкладаємо податком на доходи та єдиним внеском 74 ��
Працівника в одному кварталі прийняли, звільнили й знову взяли на роботу:  
як заповнити ф. № 1ДФ

74 �6

Заповнення ф. № 1ДФ, коли в одному кварталі працівника прийняли, звільнили і знову взяли  
на роботу. Зразок (додаток до статті "Працівника в одному кварталі прийняли, звільнили й знову 
взяли на роботу: як заповнити ф. № 1ДФ")

74 Д

Безкоштовне харчування працівників: чи сплачувати єдиний внесок та податок на доходи 76 ��
Лист Міндоходів і зборів України від 02.07.14 р. № 11855/6/99-99-17-02-15 "Щодо оподаткування 
доходів від надання в оренду земельних сільськогосподарських ділянок у Криму" (Коментар 
редакції: Як сплачувати податок на доходи з виплат кримчанам за оренду сільгоспземель)

77 ��

Застрахували працівників-пожежних: чи будуть податки та єдиний внесок 77 ��
Правила оподаткування закупки сільгосппродукції в населення 80 �0
Зарплата та орендні платежі перевищують 12180 грн: як обчислити податок на доходи 8� �0
Як і коли у ф. № 1ДФ треба відображати суми, виплачені на відрядження 8� ��
Жінка змінює роботу: чи буде соцпільга на дітей,  
якщо нещодавно одній із них виповнилося 18 років

8� ��

Загальносистемник — комісіонер: податкові та облікові наслідки 8� ��
Оренда житла працівникам, переселеним із зони АТО: обліково-податкові наслідки 8� 7
Робота в зоні АТО: організуємо працю вдома 87 8
Заява про роботу вдома. Зразок (додаток до статті "Робота в зоні АТО: організуємо працю 
вдома")

87 Д

Наказ про роботу вдома. Зразок (додаток до статті "Робота в зоні АТО: організуємо працю 
вдома")

87 Д

З вітерцем за кордон на власному авто: правила відрядних компенсацій 88 �8
Хто та як сплачує податки в разі оренди авто у фізособи 89* �4
Підприємець здає авто в оренду: особливості оподаткування 89* �6

ЄДИНИЙ ПОДАТОК № стор.
Що робити призваному на службу зі сплатою податків та єдиного внеску �� ��
Коли єдинника не переведуть до нижчої групи з початку року (Коментар до листа ГУ Міндоходів 
у Донецькій області від 30.12.2013 р. № 6449/10/05-99-17-01-13-5)

�� ��

Коли бонус від постачальника єдинник вважає оподатковуваним доходом �� �0
Відображення в бухобліку бонусу від постачальника у вигляді надання частини товарів 
безкоштовно. Числовий приклад (додаток до статті "Коли бонус від постачальника єдинник 
вважає оподатковуваним доходом")

�� Д

Де єдинник повинен зберігати Книгу обліку �7 ��
Чим загрожує несплата єдиного податку у фіксованому розмірі �7 ��

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

КАТАЛОг КАТАЛОг

Взаємозалік у підприємців та єдинників: оподаткування доходів 40 ��
Як підприємцю відобразити в обліку закриття зобов'язань взаємозаліком/ Приклад  
(додаток до статті "Взаємозалік у підприємців та єдинників: оподаткування доходів")

40 Д

Бартер знову в моді: правові підстави міни та облік 4�4� �
Товар оплачують карткою: облік у продавця 4�4� �6
Корпоративна помічниця: облік придбання госптоварів з оплатою через платіжну картку 4�4� �0
Числовий приклад обліку придбання госптоварів, які оплачують через КЕПЗ (додаток до 
статті "Корпоративна помічниця: облік придбання госптоварів з оплатою через платіжну картку")

4�4� Д

Чи може приватний ЖЕК бути на єдиному податку 47 4�
Зареєструвався і став єдинником II групи: коли починати платити єдиний податок �0 �4
Єдиний податок при декількох видах діяльності �0 �4
Як правильно обрати вид діяльності у КВЕД �0 ��
Запит до Держстату про визначення КВЕД. Зразок (додаток до статті "Як правильно обрати  
вид діяльності у КВЕД")

�0 Д

Чи може потрапити до другої групи фізособа, яка надає послуги не єдиннику �� �6
Директор оплачує комунальні послуги юрособи-єдинника: як відшкодувати �� �6
Заповнення авансового звіту директором. Зразок (додаток до статті "Директор оплачує 
комунальні послуги юрособи-єдинника: як відшкодувати")

�� Д

Які види діяльності потрібні для продажу власної продукції �4 ��
Як правильно працювати на єдиному податку агентам поповнення �4 �6
Коли другогрупнику подавати декларацію при відмові від спрощенки �4 �7
Підприємця мобілізували: коли та які податки платити  
(Коментар до Закону України від 20.05.14 р. № 1275-VII)

�8 �0

Заява про списання податкового боргу у зв'язку із мобілізацією (для підприємця-єдинника  
без найманих працівників). Зразок (додаток до коментаря "Підприємця мобілізували:  
коли та які податки платити")

�8 Д

Заява про списання податкового боргу у зв'язку із мобілізацією (для підприємця  
із найманими працівниками). Зразок (додаток до коментаря "Підприємця мобілізували:  
коли та які податки платити")

�8 Д

Лист Міндоходів України від 27.02.14 р. № 4167/5/99-99-17-02-02-10  
"Щодо відступлення права вимоги платником єдиного податку" (Коментар редакції:  
Відступлення права вимоги в єдинників: зелене світло тільки на грошову заборгованість)

6� �4

Коли філії стають єдинниками 66 �6
Чи може юрособа-єдинник бути поручителем свого директора 66 �6
Чи буде у єдинника земподаток за ділянку, передану в оренду 66 �7
Підприємець-єдинник: чи можлива співпраця з юрособами 70 ��
Чи має єдинник включати до доходу отримане страхове відшкодування 7� �6
Чи можуть штрафувати за порушення по сплаті єдиного податку 2012 року 7� �8
Застрахували працівників-пожежних: чи будуть податки та єдиний внесок 77 ��
Винагорода турагента: якими первинними документами підтвердити суму доходу 80 �
Як підприємцю оподатковувати банківські відсотки 8� ��
Єдинник і фіндопомога: наслідки видачі та повернення 8� ��
Лист Державної податкової служби України від 11.02.13 р. № 1990/6/17-1216 "Про поворотну 
фіндопомогу" (додаток до статті "Єдинник і фіндопомога: наслідки видачі та повернення")

8� Д

У турагента зависли копійки через неточні розрахунки: чи визнавати дохід 88 �7
Операційна оренда автомобіля: облік у орендодавця 89* 8
Підприємець здає авто в оренду: особливості оподаткування 89* �6
Продаємо легковик без проблем і заковик: документування та облік реалізації авто 89* �7
Облік реалізації автомобіля. Числовий приклад (додаток до статті "Продаємо легковик  
без проблем і заковик: документування та облік реалізації авто")

89* Д

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК № стор.
Акцизний податок: курс на підвищення ставок (Коментар до Закону України від 27.03.14 р. 
№ 1166-VII)

����* ��

Акцизний податок: коригування приємні і не дуже  
(Коментар до Закону України від 10.04.14 р. № 1200-VII)

�9 �6

ЄДИНИЙ ПОДАТОК № стор.
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КАТАЛОг

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

Чи обкладають "українські" акції "ціннопаперовим" акцизом 4� ��
Алкогольні напої, тютюнові вироби та акцизний збір: оновлене поняття та ставки  
(Коментар до Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України  
та деяких інших законодавчих актів України" від 31.07.14 р. № 1621-VII)

7� �6

Обіг алкоголю та тютюну виходить на оновлену законодавчу орбіту (Коментар до Закону України 
"Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо посилення 
контролю за обігом підакцизних товарів та уточнення окремих норм податкових норм"  
від 12.08.14 р. № 1638-VII)

8� �6

Порівняння змін до ПКУ (додаток до коментаря "Обіг алкоголю та тютюну  
виходить на оновлену законодавчу орбіту")

8� Д

ЄДИНИЙ ВНЕСОК ТА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА № стор.
Працівник повернув соцстрахівську путівку: як відобразити в обліку �� 8
Що робити призваному на службу зі сплатою податків та єдиного внеску �� ��
Лист ПФУ від 11.04.14 р. № 9846/05-10 "Щодо відображення у звітності  
по ЄСВ оплати навчальних зборів" (Коментар редакції: Оплата навчальних зборів  
у звітності за єдиним внеском: поради від ПФУ)

�7 �7

Заповнення таблиці 6 Звіту за єдиним внеском: відображаємо зарабіток  
за час навчальних зборів (додаток до коментаря "Оплата навчальних зборів у звітності  
за єдиним внеском: поради від ПФУ")

�7 Д

Як платити податки і єдиний внесок мобілізованим єдинникам (Коментар до Узагальнюючої 
податкової консультації щодо окремих питань оподаткування платників єдиного 
податку, затвердженої наказом Міндоходів України від 06.05.14 р. № 276)

46 �

Відпускні: обліковуємо та відображаємо у звітності 48* �6
Заповнення таблиці 6 Звіту з ЄСВ. Зразок (додаток до статті "Відпускні: обліковуємо  
та відображаємо у звітності")

48* Д

Економія витрат на оплату праці: отримуємо компенсацію єдиного внеску �� 4�
Бліц-відповідь:
— Яка відповідальність передбачена за несплату (несвоєчасну сплату) єдиного внеску?
— У яких випадках подають таблицю 5 Звіту за єдиним внеском?
— Як роботодавцю у Звіті за єдиним внеском відображати зарплату внутрішнього сумісника?
— Як страхувальнику виправити помилки у Звіті за єдиним внеском до закінчення терміну його 
подання?

�� 44

Середній заробіток за період мобілізації звільнили від оподаткування (Коментар до Закону 
України від 20.05.14 р. № 1275-VII)

�8 �4

Зміни в порядку виплати та оподаткування середнього заробітку мобілізованих:  
дії роботодавця (Коментар до Закону України від 20.05.14 р. № 1275-VII)

�8 ��

Підприємця мобілізували: коли та які податки платити (Коментар до Закону України  
від 20.05.14 р. № 1275-VII)

�8 �0

Заява про списання податкового боргу у зв'язку із мобілізацією (для підприємця-єдинника  
без найманих працівників). Зразок (додаток до коментаря "Підприємця мобілізували:  
коли та які податки платити")

�8 Д

Заява про списання податкового боргу у зв'язку із мобілізацією (для підприємця із найманими 
працівниками). Зразок (додаток до коментаря "Підприємця мобілізували: коли та які податки 
платити")

�8 Д

Як оплачувати роботу вахтовим методом: розбираємо нюанси 6� ��
Внутрішнє сумісництво: як застосовувати максимальну базу нарахування єдиного внеску 
 до зарплати

69 �6

Як у звітності з єдиного внеску відображати зарплату мобілізованих працівників (Коментар 
до листів ДФСУ та ПФУ від 22.07.14 р. № 1271/7/9-99-17-03-01-17, № 19426/05-10, від 16.07.14 р. 
№ 18834/05-10)

70 �7

Відображення у звітності за єдиним внеском поновлення на роботі звільненого під час 
мобілізації працівника. Приклад (додаток до коментаря "Як у звітності з єдиного внеску 
відображати зарплату мобілізованих працівників")

70 Д

Матдопомога: правильно обкладаємо податком на доходи та єдиним внеском 74 ��
Безкоштовне харчування працівників: чи сплачувати єдиний внесок та податок на доходи 76 ��
Оренда житла працівникам, переселеним із зони АТО: обліково-податкові наслідки 8� 7

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ ТА ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ № стор.
Хто платитиме за землю більше (Коментар до Закону України від 27.03.14 р. № 1166-VII) ����* �8

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

КАТАЛОг КАТАЛОг

Неправильний розмір земельної ділянки під будівлею: як висунути претензії до землевпорядної 
організації

�4 4�

Позовна заява про вимогу до землевпорядної організації усунути помилки в проекті 
землеустрою. Зразок (додаток до статті "Неправильний розмір земельної ділянки під будівлею:  
як висунути претензії до землевпорядної організації")

�4 Д

Платник ФСП передав землю в суборенду загальносистемнику: чи платити земподаток �4 4�
Спадкування земділянки: послідовність оформлення �9 �6
Оренда землі в різних місцевих радах: куди сплачувати податок на доходи �� �9
Держкадастр: реєстрація земельних ділянок та внесення відомостей до нього тепер безкоштовно 
(Коментар до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний земельний 
кадастр" щодо скасування плати за внесення відомостей до Державного земельного кадастру  
та змін до них" від 05.06.14 р. № 1325-VII)

6� ��

Заява про державну реєстрацію земельної ділянки. Зразок (додаток до коментаря "Держкадастр: 
реєстрація земельних ділянок та внесення відомостей до нього тепер безкоштовно")

6� Д

Сплата ЖЕКами земподатку: огляд судової практики 6� 40
Чи буде у єдинника земподаток за ділянку, передану в оренду 66 �7
Лист Міндоходів і зборів України від 02.07.14 р. № 11855/6/99-99-17-02-15 "Щодо оподаткування 
доходів від надання в оренду земельних сільськогосподарських ділянок у Криму" (Коментар 
редакції: Як сплачувати податок на доходи з виплат кримчанам за оренду сільгоспземель)

77 ��

Чи можна аграрію орендувати землі, надані для ведення ОСГ 77 �9
ФІКСОВАНИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ПОДАТОК № стор.

Збільшиться податкове навантаження для платників фіксованого сільгоспподатку  
(Коментар до Закону України від 27.03.14 р. № 1166-VII)

����* �9

Сільгосппідприємство отримало відсотки за депозитом: наслідки для ФСП і спецрежиму з ПДВ 6� 47
Чи включають доходи від реалізації інвалюти та курсових різниць до розрахунку сільгоспчастки 76 ��
Коли новостворене підприємство може здобути статус платника ФСП 78* �9
Коли приєднане підприємство не завадить утриматися на ФСП 78* �9
Чи завадить відстрочений податковий борг стати платником ФСП 78* �0
Коли трансформоване підприємство може стати ФСПшником 78* �0
Скасували реєстрацію ФСПшника через порушення: коли переходити на загальну систему 78* ��
ФСПшник виробляє і продає підакцизні товари: чи залишиться він на спецрежимі 78* ��
Частка сільгоспвиробництва менше 75% через форс-мажор: чи бути ФСП 78* ��
Чи включають відсотки за депозитом та фіндопомогу до загальної суми доходу 78* ��
Як розраховується сума ФСП 78* �4
Як коригувати ФСП протягом року 78* ��
За які ділянки сплачувати земельний податок 78* �8
Як подавати декларацію, якщо земельні ділянки знаходяться на території одного органу 
місцевого самоврядування

78* �9

Договір оренди не зареєстровано: чи включати земельну ділянку в декларацію 78* 40
Як добровільно "зіскочити" з ФСП 78* 4�
Як відзвітувати з прибутку, якщо з наступного року переходимо на ФСП 78* 4�

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК № стор.
Боротьба за чисте довкілля допоможе наповнити бюджет, або Ставки екоподатку зросли 
(Коментар до Закону України від 27.03.14 р. № 1166-VII)

����* ��

Списані електроди тимчасово зберігаються на підприємстві: чи сплачувати екоподаток �� �9
Чи потрібно сплачувати екоподаток при використанні відходів як вторинної сировини �7 ��
Лист Міністерства доходів і зборів України від 17.06.13 р. № 8443/7/99-99-15-04-01-17 "Чи потрібно 
сплачувати екоподаток за гній і пташиний послід" (додаток до статті "Чи потрібно сплачувати 
екоподаток при використанні відходів як вторинної сировини")

�7 Д

Лист Міндоходів України від 30.04.14 р. № 10107/7/99-99-15-04-01-17 "Про скасування екологічного 
податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів" (Коментар редакції: 
Утилізаційний збір скасовано, а звітувати потрібно)

47 �7

Чи сплачують екоподаток при використанні бензинової газонокосарки 6� �9
Тимчасово розміщуємо поворотні відходи на підприємстві: чи платити екоподаток 76 �6
Коефіцієнти екоподатку: які документи визначатимуть їхній вибір 79 �9

РЕСУРСНІ ПЛАТЕжІ № стор.
Зміни у справлянні радіочастотного збору  
(Коментар до Закону України від 27.03.14 р. № 1166-VII)

����* �9

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ ТА ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ № стор.
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Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

Зміни у справлянні збору за спецвикористання води  
(Коментар до Закону України від 27.03.14 р. № 1166-VII)

����* 4�

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ  
(Коментар до Закону України від 27.03.14 р. № 1166-VII)

����* 44

Зміни до порядку справляння плати за користування надрами  
(Коментар до Закону України від 27.03.14 р. № 1166-VII)

����* 46

Готель: чи платити водний збір 4�4� 47
Плата за користування надрами для видобування корисних копалин: тимчасові ставки  
(Коментар до Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 
інших законодавчих актів України" від 31.07.14 р. № 1621-VII)

7� �7

МІСЦЕВІ ПОДАТКИ № стор.
Знижка турагенту: як сплачувати туристичний збір 4� 6

ПЕНСІЙНИЙ ЗБІР № стор.
Пенсійний збір при купівлі інвалюти: "І знову добридень!"  
(Коментар до Закону України від 27.03.14 р. № 1166-VII)

����* ��

Лист НБУ від 11.04.14 р. № 29-113/16065 "Про порядок сплати збору на обов'язкове державне 
пенсійне страхування з операцій купівлі іноземної валюти"  
(Коментар редакції: Пенсійний збір при купівлі валюти: акценти від Нацбанку)

�6 �9

Заява про купівлю іноземної валюти або банківських металів. Зразок (додаток до коментаря 
"Пенсійний збір при купівлі валюти: акценти від Нацбанку")

�6 Д

Пенсійний збір із деяких господарських операцій (Коментар до Закону України від 10.04.14 р. 
№ 1200-VII)

�9 �4

Пенсійний збір з операцій із купівлі інвалюти: який КЕКВ обрати та як показати в бухобліку 4� ��
Валютні нюанси від НБУ: повернення інвестицій, валютний пенсійний збір, оплата праці 
нерезидентів (Коментар до постанови Правління НБУ від 30.04.14 р. № 248)

�� ��

Узагальнююча податкова консультація про сплату збору на обов'язкове державне пенсійне 
страхування з операцій купівлі іноземної валюти, затверджена наказом Міндоходів України 
01.07.14 р. № 365 (Коментар редакції: Пенсійний збір при купівлі інвалюти: міндоходівці 
розставляють акценти)

6� ��

Реєстрація авто в ДАІ: пам'ятка автовласнику 86* �
Заява про продовження строку реєстрації автомобіля. Зразок (додаток до статті  
"Реєстрація авто в ДАІ: пам'ятка автовласнику")

86* Д

ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР № стор.
Один, два, три... Військовий збір сплати (Коментар до пп. 21 п. 1 розділу І Закону України  
"Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України" 
від 31.07.14 р. № 1621-VII)

7� �6

Військовий збір: відповіді на найголовніші запитання 74 6
Військовий збір: нарахування та сплата — точно в ціль
— Чи утримувати військовий збір із липневих та серпневих відпускних, які нарахували в липні 
2014 року?
— Чи сплачувати військовий збір при виплаті авансу (зарплати за першу половину місяця)?
— Чи утримувати військовий збір із сум лікарняних, які нарахували після 03.08.14 р. за липень 
2014 року?
— Як заповнити платіжне доручення на сплату військового збору?
— Як заповнити реквізит "Призначення платежу" в платіжному дорученні на виплату сум 
зарплати, лікарняних, відпускних, які не обкладають військовим збором?
— За якими видами цивільно-правових договорів винагороду слід обкладати військовим 
збором?

79 �

Платіжне доручення на сплату військового збору. Зразок (додаток до статті "Військовий збір: 
нарахування та сплата — точно в ціль")

79 Д

Військовий збір не сплатили вчасно через невідкриття рахунків: чи будуть санкції 8� 6
Чи потрібно утримувати військовий збір із зарплати мобілізованих працівників 8� 6
Куди перераховувати військовий збір юрособі, котра має відокремлені підрозділи 8� 7
Підприємство виплачує винагороду адвокату: чи утримувати військовий збір 8� 6
Оренда у фізосіб: чи треба сплачувати військовий збір 8� 7
Оренда житла працівникам, переселеним із зони АТО: обліково-податкові наслідки 8� 7

РЕСУРСНІ ПЛАТЕЖІ № стор.
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Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг КАТАЛОг

Лист Державної податкової інспекції у м. Полтаві від 27.08.14 р. № 11917/10/16-01-11-01-39 
"Щодо нарахування військового збору" (Витяг) (Коментар редакції: Коли можна не утримувати 
військового збору з орендної плати та плати за договорами купівлі-продажу)

8� �6

ЛІЦЕНЗУВАННЯ № стор.
Чи потрібна кафе ліцензія на продаж слабоалкогольних коктейлів �� ��
Як обліковувати витрати на отримання ліцензій 47 46
Бухоблік придбання ліцензії із залученням консультаційних послуг (додаток до статті  
"Як обліковувати витрати на отримання ліцензій")

47 Д

Торгівля алкоголем через комісіонера: чи потрібна оптова ліцензія 6� 47
Чи потрібна ліцензія мережі АЗС на перевезення своїх нафтопродуктів 66 �4
Торгівля алкоголем на розлив і вроздріб: скільки ліцензій потрібно 7� �9
Допомога прикордонникам медикаментами: як відобразити в обліку 79 �8
Накладна. Зразок (додаток до статті "Допомога прикордонникам медикаментами:  
як відобразити в обліку")

79 Д

Податкова накладна. Зразок (додаток до статті "Допомога прикордонникам  
медикаментами: як відобразити в обліку")

79 Д

Заповнення реєстру виданих і отриманих податкових накладних. Зразок  
(додаток до статті "Допомога прикордонникам медикаментами: як відобразити в обліку")

79 Д

Туроператор відкриває філію: чи потрібно одержувати нову ліцензію 88 �6
ПАТЕНТУВАННЯ № стор.

Мисливське господарство продає м'ясо диких тварин: чи потрібен патент 40 �9
Заявка на придбання торгового патенту. Зразок (додаток до статті "Мисливське господарство 
продає м'ясо диких тварин: чи потрібен патент")

40 Д

Послуги з миття машин: чи потрібен підприємству патент �� 48
Надання послуг із прибирання: чи потрібен патент 6� ��
Чи потрібен патент для ремонту телевізорів 76 �7

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.

Працівник повернув соцстрахівську путівку: як відобразити в обліку �� 8

Допомога Збройним силам України: бухоблік та оподаткування �7 6

Простій на підприємстві: оформити та оплатити правильно �8* �

Службова записка про виникнення простою в роботі працівника. Зразок  
(додаток до статті "Простій на підприємстві: оформити та оплатити правильно")

�8* Д

Наказ про створення комісії для з'ясування причин простою.  
Зразок (додаток до статті "Простій на підприємстві: оформити та оплатити правильно")

�8* Д

Акт про простій, який складає комісія. Зразок (додаток до статті "Простій на підприємстві: 
оформити та оплатити правильно")

�8* Д

Наказ про простій. Зразок (додаток до статті "Простій на підприємстві:  
оформити та оплатити правильно")

�8* Д

Відступлення права вимоги: податковий і бухгалтерський облік �8* ��

Векселі в розрахунок за товари (послуги): механізм видачі та облік 40 �

Бартер знову в моді: правові підстави міни та облік 4�4� �

Облік корпоративних платіжних карток: усе на вищому рівні 4�4� ��

Наказ про розробку форми Журналу обліку КЕПЗ та покладення функцій із його ведення. Зразок 
(додаток до статті "Облік корпоративних платіжних карток: усе на вищому рівні")

4�4� Д

Товар оплачують карткою: облік у продавця 4�4� �6

Корпоративна помічниця: облік придбання госптоварів з оплатою через платіжну картку 4�4� �0

Числовий приклад обліку придбання госптоварів, які оплачують через КЕПЗ (додаток до 
статті "Корпоративна помічниця: облік придбання госптоварів з оплатою через платіжну картку")

4�4� Д

Відпускні: обліковуємо та відображаємо у звітності 48* �6

Заповнення таблиці 6 Звіту з ЄСВ. Зразок (додаток до статті "Відпускні:  
обліковуємо та відображаємо у звітності")

48* Д

Спершу відпочив наперед, потім звільнився: чи відраховувати "зайві" відпускні 48* 40

ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР № стор.
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КАТАЛОг

Лист Пенсійного фонду України від 28.05.13 р. № 13317/05-10 "Про відображення відрахувань сум 
відпускних за невідпрацьований період у звітності з єдиного внеску" (додаток до статті "Спершу 
відпочив наперед, потім звільнився: чи відраховувати "зайві" відпускні")

48* Д

Заповнення таблиці 6 Звіту за єдиним внеском в частині відрахувань відпускних  
за невідпрацьований період. Зразок (додаток до статті "Спершу відпочив наперед,  
потім звільнився: чи відраховувати "зайві" відпускні")

48* Д

Відрядження з корпоративною платіжною карткою: практичні моменти 49 �4

Супермаркет замість банкомата: як торговцю видати готівку 49 �6

Фіскальний касовий чек видачі коштів (ф. № ФКЧ-2). Зразок (додаток до статті "Супермаркет 
замість банкомата: як торговцю видати готівку")

49 Д

Уціняємо некондиційні та списуємо зіпсовані овочі �� 6

Акт уцінки некондиційних овочів. Зразок (додаток до статті "Уціняємо некондиційні та списуємо 
зіпсовані овочі")

�� Д

Акт списання зіпсованих овочів. Зразок (додаток до статті "Уціняємо некондиційні та списуємо 
зіпсовані овочі")

�� Д

Курсові різниці при частковому погашенні заборгованості: говоримо про облік �� �0

Кілька відвантажень нерезиденту протягом тижня: чи можна використовувати середній курс �� ��

Сільгосппідприємство надає матдопомогу неприбутковим організаціям: облік та оподаткування �� �8

Псування продукції під час зберігання: як списати й відобразити в обліку �4 �4

Акт на списання зіпсованої продукції. Зразок (додаток до статті "Псування продукції  
під час зберігання: як списати й відобразити в обліку")

�4 Д

Зміни в порядку виплати та оподаткування середнього заробітку мобілізованих:  
дії роботодавця (Коментар до Закону України від 20.05.14 р. № 1275-VII)

�8 ��

Установка телефонів в орендованому приміщенні: податковий та бухгалтерський облік �9 8

Як обліковувати оплату відпусток та доплат працівникам, зайнятим у виробництві продукції 60* 7

Загальновиробничі витрати від "А" до "Я": види, розподіл, облік 60* ��

Витяг із наказу про облікову політику щодо обліку 
загальновиробничих витрат. Зразок (додаток до статті "Загальновиробничі витрати від "А" до "Я": 
види, розподіл, облік")

60* Д

Бухгалтерська довідка. Зразок (додаток до статті "Загальновиробничі витрати від "А" до "Я": 
види, розподіл, облік")

60* Д

Облік витрат на пусконалагоджувальні роботи перед початком виробництва 60* �8

Бухоблік придбання ОЗ та їх налагодження. Числовий приклад (додаток до статті "Облік витрат 
на пусконалагоджувальні роботи перед початком виробництва")

60* Д

Наднормативне витрачання матеріалів: відображаємо в обліку 60* ��

Акт-вимога на заміну (додатковий відпуск) матеріалів. Зразок (додаток до статті "Наднормативне 
витрачання матеріалів: відображаємо в обліку")

60* Д

Напівфабрикат власного виробництва: як продати та сформувати собівартість 60* �4

Реалізація напівфабрикатів власного виробництва: як обліковувати. Числовий приклад (додаток 
до статті "Напівфабрикат власного виробництва: як продати та сформувати собівартість")

60* Д

Допоміжне виробництво: як налагодити облік 60* �6

Супутня продукція та відходи виробництва: визначаємо вартість та обліковуємо 60* ��

Облік супутньої продукції. Числовий приклад (додаток до статті "Супутня продукція та відходи 
виробництва: визначаємо вартість та обліковуємо")

60* Д

Облік зворотних відходів. Числовий приклад (додаток до статті "Супутня продукція та відходи 
виробництва: визначаємо вартість та обліковуємо")

60* Д

Облік безповоротних відходів. Числовий приклад (додаток до статті "Супутня продукція  
та відходи виробництва: визначаємо вартість та обліковуємо")

60* Д

Брак у виробництві: облік та оподаткування 60* �7

Працівник відшкодовує вартість браку: як обліковувати 60* 40

Облік загальновиробничих витрат у період сезонних перерв 60* 4�

Поворотна фінансова допомога: нюанси бухобліку 6� �4

Договір позики. Зразок (додаток до статті "Поворотна фінансова допомога: нюанси бухобліку") 6� Д

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.
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КАТАЛОг КАТАЛОг

Облік списання комунальних боргів населення, за якими минув строк позовної давності 6� �7

Як обліковувати роздачу рекламної продукції на виставці за кордоном 6� 4�

У готелі закривають поверхи: облікові нюанси 6� 48

Як оприбуткувати зразки товарів, безоплатно отримані від нерезидента 6� ��

Аналітичний облік основних засобів: чи може стати в пригоді ДК 013-97 "Класифікація основних 
фондів" (Коментар до листа Мінфіну України від 28.03.14 р. № 31-08410-07-21/6647)

6� �8

Бухоблік оренди рухомого майна в нерезидента 66 ��

Банк у процесі ліквідації: як відобразити в обліку залишок коштів на поточному рахунку 67 �4

Кредит у банку, що ліквідується: чи впливає це на облік позичальника 67 �6

Приміщення вирішили здати в оренду: чи потрібно їх переводити до інвестнерухомості 67 46

Готель працює за агентським договором із рестораном: відображення в обліку 69 44

Крадіжка товарів у магазині внаслідок розбою: облік та оподаткування 7� 8

Продаж інвалюти: облік курсових різниць, перерахованих до держбюджету 7� 4�

Лист НБУ від 26.03.14 р. № 29-207/12713 "Щодо перерахування сум позитивної курсової різниці 
до державного бюджету України" (додаток до статті "Продаж інвалюти: облік курсових різниць, 
перерахованих до держбюджету")

7� Д

Продали автомобіль: відображаємо в обліку залишок вартості автоцивілки 7� 4�

Матдопомога: рішення прийнято — відображаємо в обліку 74 �4

Підприємство змінює підхід до періодичності списання суми дооцінки основних засобів:  
нюанси бухобліку

76 6

П(С)БО-коригування: аналізуємо зміни  
(Коментар до наказу Мінфіну України від 14.07.14 р. № 754)

76 �9

Оплату товару за договором купівлі-продажу прив'язано до курсу інвалюти: особливості обліку 77 6

Допомога прикордонникам медикаментами: як відобразити в обліку 79 �8

Накладна. Зразок (додаток до статті "Допомога прикордонникам медикаментами:  
як відобразити в обліку")

79 Д

Податкова накладна. Зразок (додаток до статті "Допомога прикордонникам медикаментами:  
як відобразити в обліку")

79 Д

Заповнення реєстру виданих і отриманих податкових накладних. Зразок  
(додаток до статті "Допомога прикордонникам медикаментами: як відобразити в обліку")

79 Д

Загибель посівів та тварин: правила обліку та оподаткування 8� 40

Бій посуду в ресторані з вини співробітника: облік та компенсація (Частина 2) 84 ��

Акт на бій, лом і втрату посуду. Зразок (додаток до статті "Бій посуду в ресторані з вини 
співробітника: облік та компенсація (Частина 2)")

84 Д

Оренда житла працівникам, переселеним із зони АТО: обліково-податкові наслідки 8� 7

Безкоштовний ремонт об'єктів соцінфраструктури: коли добро не спить 8� �0

Бухоблік безоплатного виконання ремонтних робіт. Числовий приклад  
(додаток до статті "Безкоштовний ремонт об'єктів соцінфраструктури: коли добро не спить")

8� Д

Формуємо первісну вартість придбаного авто 86* 8

Доукомплектування авто до введення в експлуатацію 86* �0

Вводимо авто в експлуатацію: документальне оформлення та облік 86* ��

Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів за формою № ОЗ-1. 
Зразок (додаток до статті "Вводимо авто в експлуатацію: документальне оформлення та облік")

86* Д

Інвентарна картка обліку основних засобів за формою № ОЗ-6. Зразок  
(додаток до статті "Вводимо авто в експлуатацію: документальне оформлення та облік")

86* Д

Витрати на техконтроль авто: відображаємо в обліку 86* �8

Техобслуговування авто: податковий та бухгалтерський облік 86* �9

Облік пально-мастильних матеріалів: надходження, використання, списання 86* �9

Відомість обліку талонів бензину А95. Зразок (додаток до статті "Облік пально-мастильних 
матеріалів: надходження, використання, списання")

86* Д

Відомість обліку паливних смарт-карт. Зразок (додаток до статті "Облік пально-мастильних 
матеріалів: надходження, використання, списання")

86* Д

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.
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КАТАЛОг

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

Облік надходження палива за смарт-картками. Числовий приклад (додаток до статті  
"Облік пально-мастильних матеріалів: надходження, використання, списання")

86* Д

Встановлення на авто газобалонного обладнання: особливості обліку 86* 48

Облік витрат на встановлення газобалонного обладнання. Числовий приклад  
(додаток до статті "Встановлення на авто газобалонного обладнання: особливості обліку")

86* Д

Методи амортизації автомобіля: який краще застосовувати 86* �0

Ремонт і поліпшення авто: документування та облік 86* �4

Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів. Зразок 
(додаток до статті "Ремонт і поліпшення авто: документування та облік")

86* Д

Облік ремонту/поліпшення власного автомобіля. Числовий приклад (додаток до статті  
"Ремонт і поліпшення авто: документування та облік")

86* Д

Тюнинг авто: нюанси обліку 86* �7

Відправляємо автівку на заслужений відпочинок 86* 60

Акт на списання автотранспортних засобів. Зразок (додаток до статті "Відправляємо автівку  
на заслужений відпочинок")

86* Д

Автоцивілка: що треба знати автовласникам 87 �9

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України  
від 9 липня 2010 року № 566 "Про деякі питання здійснення обов'язкового страхування  
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (Витяг)"  
(додаток до статті "Автоцивілка: що треба знати автовласникам")

87 Д

Бухгалтерська довідка відображення витрат зі страхування. Зразок  
(додаток до статті "Автоцивілка: що треба знати автовласникам")

87 Д

Гривневий кредит під заставу авто: як оформити та облікувати 87 44

Облік отримання гривневого кредиту під заставу авто. Числовий приклад  
(додаток до статті "Гривневий кредит під заставу авто: як оформити та облікувати")

87 Д

Будуємо стоянку біля офісу: аспекти обліку 88 4

Операційна оренда автомобіля: облік у орендодавця 89* 8

Операційна оренда автомобіля: облік у орендаря 89* ��

Бухоблік фінлізингу автомобіля 89* �7

Ремонт/поліпшення орендованого авто: облік у орендаря 89* �8

Облік орендарем витрат на ремонт/поліпшення орендованого авто за власний рахунок  
(без компенсації його вартості від орендодавця). Числовий приклад (додаток до статті  
"Ремонт/поліпшення орендованого авто: облік у орендаря")

89* Д

Облік операцій із поліпшення орендарем транспортного засобу, у разі якщо орендодавець 
відшкодовує йому понесені витрати (грошима або зараховує в рахунок орендної плати). 
Числовий приклад (додаток до статті "Ремонт/поліпшення орендованого авто: облік у орендаря")

89* Д

Облік повернення орендованої автівки після закінчення дії договору оренди без відшкодування 
орендодавцем орендарю вартості зроблених ним поліпшень. Числовий приклад  
(додаток до статті "Ремонт/поліпшення орендованого авто: облік у орендаря")

89* Д

Облік повернення орендованого авто після закінчення дії договору оренди з компенсацією 
орендодавцем орендарю вартості його поліпшень. Числовий приклад (додаток до статті  
"Ремонт/поліпшення орендованого авто: облік у орендаря")

89* Д

Ремонт/поліпшення орендованого авто: облік в орендодавця 89* �4

Витрати на страхування власного авто: бухгалтерський та податковий облік 89* 4�

Авто потрапило в ДТП: облік страхового відшкодування, ремонту чи ліквідації 89* 46

Водій спровокував ДТП: чи може підприємство стягнути з нього завдану шкоду 89* ��

Продаємо легковик без проблем і заковик: документування та облік реалізації авто 89* �7

Облік реалізації автомобіля. Числовий приклад (додаток до статті "Продаємо легковик  
без проблем і заковик: документування та облік реалізації авто")

89* Д

ОБЛІК ЗА МІжНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ № стор.

МСФЗ: перше знайомство та перспективи �6�7* �

Перехід на МСФЗ: покрокова інструкція �6�7* 8

Трансформація: акценти щодо об'єктів обліку �6�7* �4

Загальні питання складання та подання звітності �6�7* �4

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.
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Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг КАТАЛОг

Баланс (звіт про фінансовий стан) �6�7* �6

Звіт про фінансові результати (звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід) �6�7* �8

Звіт про рух грошових коштів �6�7* �9

Звіт про власний капітал (Звіт про зміни у власному капіталі) �6�7* �9

Деякі загальні положення щодо висвітлення інформації �6�7* �0

Сегментна звітність �6�7* �0

Основні засоби (ОЗ) �6�7* ��

Нематеріальні активи (НА) �6�7* ��

Запаси �6�7* �8

Інвестиційна нерухомість �6�7* �9

Фінансові інструменти (порівняння з МСФЗ 9 "Фінансові інструменти", що обов'язковий із 2015 
року,  але може застосовуватися раніше в добровільному порядку)

�6�7* 4�

Іноземна валюта �6�7* 4�

Державні гранти (субсидії) �6�7* 44

Оренда �6�7* 4�

Зменшення корисності (знецінення) �6�7* ��

Витрати на позики �6�7* ��

Виплати працівникам �6�7* ��

Витрати на розвідку запасів корисних копалин �6�7* �4

Сільське господарство �6�7* ��

Будівництво �6�7* �7

Спільна діяльність (СД) �6�7* �8

Об'єднання бізнесу �6�7* �9

Розкриття інформації про пов'язані сторони �6�7* 6�

Євроінтеграція: бухаспект 67 ��

Приміщення вирішили здати в оренду: чи потрібно їх переводити до інвестнерухомості 67 46

Лист Міністерства доходів і зборів України від 05.06.14 р. № 10034/6/99-99-19-02-02-15  
"Про застосування МСФЗ при перерахуванні до держбюджету частини чистого прибутку (доходу)" 
(Коментар редакції: Про застосування міжнародних стандартів при розрахунку держдивідендів)

74 �6

МЕТОДИКА № стор.

Векселі в розрахунок за товари (послуги): механізм видачі та облік 40 �

Облік поворотної фіндопомоги від неплатника податку на прибуток чи пільговика �4 7

Поворотну фіндопомогу отримано від засновника: особливості обліку 6� 8

Поворотну фіндопомогу отримали від платника податку на прибуток: як обліковувати 6� ��

Поворотна фінансова допомога: нюанси бухобліку 6� �4

Договір позики. Зразок (додаток до статті "Поворотна фінансова допомога: нюанси бухобліку") 6� Д

Поворотна фіндопомога: чи діють готівкові обмеження 6� �6

Обтяжливі контракти: резервування
— Відсутність штрафних санкцій: чи потрібно створювати "обтяжливий" резерв
— П(С)БО 18 (МСБО 11) vs П(С)БО 11 (МСБО 37): у чому колізії
— Доходи від іншого договору:  як їх врахувати при визначенні "обтяжливого" резерву
— Загальноадміністративні активи
— Невигідні, але необтяжливі контракти
— Неминучість і прямота витрат, пов'язаних із виконанням контракту

7� ��

Підприємство змінює підхід до періодичності списання суми дооцінки основних засобів:  
нюанси бухобліку

76 6

Оплату товару за договором купівлі-продажу прив'язано до курсу інвалюти: особливості обліку 77 6

Методи амортизації автомобіля: який краще застосовувати 86* �0

Гривневий кредит під заставу авто: як оформити та облікувати 87 44

Облік отримання гривневого кредиту під заставу авто. Числовий приклад  
(додаток до статті "Гривневий кредит під заставу авто: як оформити та облікувати")

87 Д

Будуємо стоянку біля офісу: аспекти обліку 88 4

ОБЛІК ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ № стор.
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КАТАЛОг

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

Операційна оренда автомобіля: облік у орендодавця 89* 8

Операційна оренда автомобіля: облік у орендаря 89* ��

Бухоблік фінлізингу автомобіля 89* �7

Ремонт/поліпшення орендованого авто: облік у орендаря 89* �8

Облік орендарем витрат на ремонт/поліпшення орендованого авто за власний рахунок  
(без компенсації його вартості від орендодавця). Числовий приклад (додаток до статті  
"Ремонт/поліпшення орендованого авто: облік у орендаря")

89* Д

Облік операцій із поліпшення орендарем транспортного засобу, у разі якщо орендодавець 
відшкодовує йому понесені витрати (грошима або зараховує в рахунок орендної плати). 
Числовий приклад (додаток до статті "Ремонт/поліпшення орендованого авто: облік у орендаря")

89* Д

Облік повернення орендованої автівки після закінчення дії договору оренди без відшкодування 
орендодавцем орендарю вартості зроблених ним поліпшень. Числовий приклад  
(додаток до статті "Ремонт/поліпшення орендованого авто: облік у орендаря")

89* Д

Облік повернення орендованого авто після закінчення дії договору оренди з компенсацією 
орендодавцем орендарю вартості його поліпшень. Числовий приклад (додаток до статті  
"Ремонт/поліпшення орендованого авто: облік у орендаря")

89* Д

Ремонт/поліпшення орендованого авто: облік в орендодавця 89* �4

Витрати на страхування власного авто: бухгалтерський та податковий облік 89* 4�

Авто потрапило в ДТП: облік страхового відшкодування, ремонту чи ліквідації 89* 46

Продаємо легковик без проблем і заковик: документування та облік реалізації авто 89* �7

Облік реалізації автомобіля. Числовий приклад (додаток до статті "Продаємо легковик  
без проблем і заковик: документування та облік реалізації авто")

89* Д

ЗВІТНІСТЬ № стор.

Змінили призначення активу: чи уточнювати додаток Д5 до декларації з ПДВ �� 4�

Наказ про реалізацію обладнання. Зразок (додаток до статті "Змінили призначення активу:  
чи уточнювати додаток Д5 до декларації з ПДВ")

�� Д

Підприємство подавало у 2013 році прибуткову декларацію поквартально: чи потрібно звітувати 
за І квартал 2014 року

�4 8

Платник щомісячних авансів отримав за 2013 рік збиток: як звітувати у 2014 році �4 9

Як звітувати у 2014 році підприємству з доходом за 2013 рік менше 10 млн грн �4 �0

Чи треба неприбутківцям із кодом "0011" подавати Неприбутковий звіт за I квартал 2014 року �4 ��

Лист Міністерства доходів і зборів України від 30.12.13 р. № 18709/6/99-99-19-03-02-15 (додаток до 
статті "Чи треба неприбутківцям із кодом "0011" подавати Неприбутковий звіт за I квартал 2014 року")

�4 Д

Звіт про контрольовані операції: нюанси заповнення
— Хто, коли і як подає Звіт про КО
— За який звітний період подаємо перший Звіт про КО
— Заповнюємо загальні відомості про контрольовані операції
— Оформлюємо Додатки до Звіту про КО
— Заповнюємо розділ "Відомості про контрольовані операції" Додатка до Звіту про КО
— Як подати "товстий" Звіт про КО
— Відповідальність за неподання Звіту про КО

�4 ��

Звіт про контрольовані операції. Приклад заповнення (додаток до статті "Звіт про контрольовані 
операції: нюанси заповнення)

�4 Д

Декларація з податку на прибуток та Звіт про контрольовані операції: поради щодо заповнення 
від Міндоходів (Коментар до листа Міндоходів України від 07.03.14 р. № 5699/7/99-99-19-03-01-17)

�� ��

Як відобразити нарахування податку на прибуток за минулі роки у фінзвітності �� 40

Лист ПФУ від 11.04.14 р. № 9846/05-10 "Щодо відображення у звітності по ЄСВ оплати навчальних 
зборів" (Коментар редакції: Оплата навчальних зборів у звітності за єдиним внеском: поради від ПФУ)

�7 �7

Заповнення таблиці 6 Звіту за єдиним внеском: відображаємо зарабіток за час навчальних  
зборів (додаток до коментаря "Оплата навчальних зборів у звітності за єдиним внеском:  
поради від ПФУ")

�7 Д

Податківці донарахували податок на прибуток за 2013 рік:  
як відкоригувати щомісячні авансові внески

�7 4�

Чи можна через поточну декларацію з податку на прибуток виправити  
помилки кількох минулих періодів

�7 47

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

КАТАЛОг КАТАЛОг

Чи потрібно подавати звіт про вивільнені кошти за I квартал 2014 року �9 4�

Чи потрібно подавати звіт про податкові пільги за I квартал 2014 року �9 44

Відпускні: обліковуємо та відображаємо у звітності 48* �6

Заповнення таблиці 6 Звіту з ЄСВ. Зразок (додаток до статті "Відпускні:  
обліковуємо та відображаємо у звітності")

48* Д

Спершу відпочив наперед, потім звільнився: чи відраховувати "зайві" відпускні 48* 40

Лист Пенсійного фонду України від 28.05.13 р. № 13317/05-10 "Про відображення відрахувань  
сум відпускних за невідпрацьований період у звітності з єдиного внеску" (додаток до 
статті "Спершу відпочив наперед, потім звільнився: чи відраховувати "зайві" відпускні")

48* Д

Заповнення таблиці 6 Звіту за єдиним внеском в частині відрахувань відпускних за 
невідпрацьований період. Зразок (додаток до статті "Спершу відпочив наперед, потім звільнився: 
чи відраховувати "зайві" відпускні")

48* Д

Виправлення помилок у декларації з податку на прибуток після переходу на єдиний податок �� �9

Нарахування пені в разі виявлення заниження податкового зобов'язання. Числовий приклад 
(додаток до статті "Виправлення помилок у декларації з податку на прибуток після переходу  
на єдиний податок")

�� Д

Зміни в порядку виплати та оподаткування середнього заробітку мобілізованих: дії роботодавця 
(Коментар до Закону України від 20.05.14 р. № 1275-VII)

�8 ��

Хто повинен відображати в статзвітності інформацію щодо посіву та збору врожаю:  
замовник чи підрядник

�8 4�

Чи вказують звільнені від оподаткування доходи в декларації з податку на прибуток �8 4�

Аграрій придбав товари для адмінцілей: відображаємо в декларації з ПДВ �9 4�

Поворотна фінансова допомога: нюанси бухобліку 6� �4

Договір позики. Зразок (додаток до статті "Поворотна фінансова допомога: нюанси бухобліку") 6� Д

Як підприємцю-загальносистемнику виправити помилку в декларації про доходи 6� ��

Як заповнити р. VI до Декларації про доходи при виправленні помилки. Приклад (додаток до 
статті "Як підприємцю-загальносистемнику виправити помилку в декларації про доходи")

6� Д

Несвоєчасно виплатили зарплату: у якому періоді це відобразити в ф. № 1ДФ 66 4�

На суму заборгованості підприємцю видано вексель: чи треба відображати у ф. № 1ДФ 
виплачений дохід

66 4�

Бліц-відповідь. Чи треба подавати до податкової фінзвітність за ІІ квартал 2014 року? 67 6

Бліц-відповідь. Звіт про податкові пільги: як часто його треба подавати прибутківцям,  
які звітують раз на рік?

67 7

Бліц-відповідь. Звіт про вивільнені кошти: чи потрібно його подавати за ІІ квартал 2014 року? 67 7

Піврічна фінзвітність: який курс використовувати для розрахунку курсових різниць 67 8

Чи потрібно відображати щомісячні авансові внески з податку на прибуток у балансі 67 9

Проміжна звітність страховика: практика подання 67 �6

Порівнянність деяких показників Звіту про доходи та витрати страховика з іншими показниками 
звітності страховика (додаток до статті "Проміжна звітність страховика: практика подання")

67 Д

Як у звітності з єдиного внеску відображати зарплату мобілізованих працівників  
(Коментар до листів ДФСУ та ПФУ від 22.07.14 р. № 1271/7/9-99-17-03-01-17,  
№ 19426/05-10, від 16.07.14 р. № 18834/05-10)

70 �7

Відображення у звітності за єдиним внеском поновлення на роботі звільненого під час 
мобілізації працівника. Приклад (додаток до коментаря "Як у звітності з єдиного внеску 
відображати зарплату мобілізованих працівників")

70 Д

Платник консолідованого податку подав збиткову декларацію за І квартал: як зарахувати 
щомісячні аванси січня — березня (коментар до листа Міндоходів України від 15.04.14 р. 
№ 6897/6/99-99-19-03-02-15)

7� ��

Як відобразити збитки-2013 в Декларації з податку на прибуток за півріччя 7� 47

Матдопомога: правильно обкладаємо податком на доходи та єдиним внеском 74 ��

Працівника в одному кварталі прийняли, звільнили й знову взяли на роботу:  
як заповнити ф. № 1ДФ

74 �6

ЗВІТНІСТЬ № стор.
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КАТАЛОг

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

Заповнення ф. № 1ДФ, коли в одному кварталі працівника прийняли, звільнили і знову взяли  
на роботу. Зразок (додаток до статті "Працівника в одному кварталі прийняли, звільнили й знову 
взяли на роботу: як заповнити ф. № 1ДФ")

74 Д

Лист Мінфіну України від 21.02.14 р. № 31-08410-07-10/3951 "Щодо відображення в 
бухгалтерському обліку інших доходів суб'єктів малого підприємництва"  
(Коментар редакції: Звідки брати дані про інші операційні доходи та інші доходи  
для заповнення Звіту про фінрезультати за формою № 2-м)

76 �0

Лист Головного управління Міндоходів у Сумській області від 24.04.14 р. № 6447/10/18-28-11-025 
"Щодо подання Звіту про контрольовані операції" (Коментар редакції: Затверджені паперова  
та електронна форми Звіту про контрольовані операції мають деякі відмінності: як бути)

77 ��

За який період сільгоспникам-прибутківцям подавати фінзвітність контролерам 77 �8

Як подавати декларацію, якщо земельні ділянки знаходяться на території одного органу 
місцевого самоврядування

78* �9

Договір оренди не зареєстровано: чи включати земельну ділянку в декларацію 78* 40

Правила оподаткування закупки сільгосппродукції в населення 80 �0

Як і коли у ф. № 1ДФ треба відображати суми, виплачені на відрядження 8� ��

Декларація з податку на нерухомість: звітуємо за новою формою  
(Коментар до наказу Мінфіну України від 01.07.14 р. № 735)

8� �8

Підписання декларації в період тимчасової відсутності директора: чи оновлювати дані в ЄДР 90 6

ПОДАТКОВИЙ КАЛЕНДАР БУХГАЛТЕРА № стор.

Кольоровий календар бухгалтера на II квартал 2014 року �� ��

Податковий календар бухгалтера на квітень 2014 року �� ��

Податковий календар бухгалтера на травень 2014 року 40 4�

Податковий календар бухгалтера на червень 2014 року �� 4�

Податковий календар бухгалтера на липень 2014 року �9 4�

Податковий календар бухгалтера на ІІІ квартал 2014 р. 6� ��

Податковий календар бухгалтера на серпень 2014 року 70 6

Податковий календар бухгалтера на серпень 2014 року 7� 4�

Податковий календар бухгалтера на вересень 2014 року 80 ��

Податковий календар бухгалтера на жовтень 2014 року 90 �9

ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ БУХГАЛТЕРУ № стор.

Підключення клієнта до інтернет-банкінгу 66 �

Заповнення чекової книжки 79 �

ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ № стор.

Лист Міністерства аграрної політики та продовольства україни від 05.03.14 р. № 37-32-3-15/2543 
"Про порядок реєстрації товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового  
та алкогольних напоїв" (Коментар редакції: Як реєструвати алкоТТН: лікнеп від Мінагрополітики)

74 �9

ВІДПУСТКИ № стор.

Відпустка за свій рахунок: який максимальний період �8* 8

Наказ про надання відпусток без збереження заробітної плати. Зразок  
(додаток до статті "Відпустка за свій рахунок: який максимальний період")

�8* Д

У щорічну відпустку замість простою: заощаджуємо на майбутніх обов'язкових виплатах �8* 9

Основна та додаткові відпустки: правила надання 48* 6

Тривалість основних щорічних відпусток (додаток до статті "Основна та додаткові відпустки: 
правила надання")

48* Д

Тривалість додаткових щорічних відпусток (додаток до статті "Основна та додаткові відпустки: 
правила надання")

48* Д

Тривалість соціальних відпусток (додаток до статті "Основна та додаткові відпустки:  
правила надання")

48* Д

Кому роботодавець зобов'язаний надавати відпустку в зручний час 48* 9

Як трудоголіка силоміць відправити в щорічну відпустку 48* �0

Особливості надання й оплати щорічних відпусток 48* ��

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

КАТАЛОг КАТАЛОг

Заява на перенесення терміну відпустки, визначеного в графіку відпусток. Зразок  
(додаток до статті "Особливості надання й оплати щорічних відпусток")

48* Д

Наказ про внесення змін у графік відпусток. Зразок (додаток до статті "Особливості надання  
й оплати щорічних відпусток")

48* Д

Заява про переривання відпустки (за бажанням працівника).  
Зразок (додаток до статті "Особливості надання й оплати щорічних відпусток")

48* Д

Оформлення відпусток: відповіді на ключові питання 48* ��

Графік відпусток. Зразок (додаток до статті "Оформлення відпусток: відповіді на ключові 
питання")

48* Д

Повідомлення про початок відпустки. Зразок (додаток до статті "Оформлення відпусток:  
відповіді на ключові питання")

48* Д

Заява працівника на відпустку. Зразок (додаток до статті "Оформлення відпусток:  
відповіді на ключові питання")

48* Д

Наказ підприємства про надання відпустки. Зразок (додаток до статті "Оформлення відпусток: 
відповіді на ключові питання")

48* Д

Працюючим студентам та їх роботодавцям: надання та оплата навчальних відпусток 48* ��

Заява про надання навчальної відпустки. Зразок (додаток до статті "Працюючим студентам  
та їх роботодавцям: надання та оплата навчальних відпусток")

48* Д

Наказ про надання навчальної відпустки. Зразок (додаток до статті "Працюючим студентам  
та їх роботодавцям: надання та оплата навчальних відпусток")

48* Д

Тривалість навчальних відпусток (додаток до статті "Працюючим студентам та їх роботодавцям: 
надання та оплата навчальних відпусток")

48* Д

Творчі відпустки: у кого є право на додатковий відпочинок від роботи 48* �9

Відпустка без збереження зарплати: особливості безпроблемного надання 48* �0

Заява працівника про надання йому відпустки без збереження заробітної плати. Зразок  
(додаток до статті "Відпустка без збереження зарплати: особливості безпроблемного надання")

48* Д

Наказ роботодавця про надання вказаної відпустки. Зразок (додаток до статті "Відпустка  
без збереження зарплати: особливості безпроблемного надання")

48* Д

Тривалість відпусток без збереження зарплати у випадках їх обов'язкового надання  
(додаток до статті "Відпустка без збереження зарплати: особливості безпроблемного надання")

48* Д

Грошова компенсація за невикористану відпустку: коли, як і скільки 48* ��

Додаткова відпустка працівникам із дітьми 48* ��

Жінка у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, а після — по догляду за дитиною:  
чи є право на щорічну й "дитячу" відпустки

48* �7

Відпустка для підготовки та участі в змаганнях: надаємо та оплачуємо 48* �8

Обчислюємо відпускні та компенсацію: загальні правила та практичні ситуації 48* �9

Відпускні: обліковуємо та відображаємо у звітності 48* �6

Заповнення таблиці 6 Звіту з ЄСВ. Зразок (додаток до статті "Відпускні: обліковуємо  
та відображаємо у звітності")

48* Д

Спершу відпочив наперед, потім звільнився: чи відраховувати "зайві" відпускні 48* 40

Лист Пенсійного фонду України від 28.05.13 р. № 13317/05-10 "Про відображення відрахувань  
сум відпускних за невідпрацьований період у звітності з єдиного внеску" (додаток до 
статті "Спершу відпочив наперед, потім звільнився: чи відраховувати "зайві" відпускні")

48* Д

Заповнення таблиці 6 Звіту за єдиним внеском в частині відрахувань відпускних за 
невідпрацьований період. Зразок (додаток до статті "Спершу відпочив наперед, потім звільнився: 
чи відраховувати "зайві" відпускні")

48* Д

Коригуємо середній заробіток у бюджетників: просто як ніколи 48* ��

Як визначити кількість днів відпустки, які підлягають компенсації 48* 46

Святкові дні під час щорічної відпустки: як правильно сформулювати заяву 48* 46

Особливості надання чорнобильських відпусток �0 �9

Паспорт даних по підприємству для отримання чорнобильських відшкодувань. Зразок  
(додаток до статті "Особливості надання чорнобильських відпусток")

�0 Д

ВІДПУСТКИ № стор.
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КАТАЛОг

Розрахунок видатків, пов'язаних з виплатою компенсацій та допомог, для отримання 
чорнобильських відшкодувань. Зразок (додаток до статті "Особливості надання чорнобильських 
відпусток")

�0 Д

Працівник був на навчальних військових зборах: як це вплине на розрахунок відпускних �0 4�

Відпустки військовослужбовцям та одноразова грошова допомога при їх звільненні
(Коментар до Закону України від 20.05.14 р. № 1275-VII)

�8 ��

Як розрахувати відпускні при вахтовому методі організації робіт 6� �7

Як підтвердити право на "дитячу" відпустку 6� �8

Чи брати в розрахунок відпускних "святкову" премію 6� 48

Скільки триває відпустка працівника спортшколи 67 44

Бухгалтер збирається у відпустку: чи можна виплатити зарплатний аванс заздалегідь 7� �9

Працівник підприємця йде у відпустку: чи коригувати його середній заробіток 79 �6

Додаткова угода до трудового договору між працівником і приватним підприємцем. Зразок 
(додаток до статті "Працівник підприємця йде у відпустку: чи коригувати його середній 
заробіток")

79 Д

Розпорядження про встановлення коефіцієнта коригування середнього заробітку. Зразок 
(додаток до статті "Працівник підприємця йде у відпустку:
чи коригувати його середній заробіток")

79 Д

Лист Міністерства соціальної політики України від 25.06.14 р. № 248/13/116-14 "Щодо надання 
компенсації за невикористану відпустку" (Коментар редакції: Чи можна педагогу виплатити 
компенсацію замість надання частини відпустки)

79 �6

Працівник навчається в іноземному виші: чи надавати йому навчальну відпустку
(Коментар до листа Мінсоцполітики України від 28.12.13 р. № 563/13/116-13)

8� �9

Лист Мінсоцполітики України від 30.05.14 р. № 193/13/123-14 "Щодо надання додаткової відпустки 
одинокій матері" (Коментар редакції: За яких умов розлучена жінка має право на додаткову 
відпустку на дітей)

8� ��

ОПЛАТА ПРАЦІ ТА ІНШІ ВИПЛАТИ № стор.

Позовна давність: чи можна списати депоновану зарплату �� 46

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 16.07.07 р. № 192/06/186  
"Про строк позовної давності" (додаток до статті "Позовна давність:  
чи можна списати депоновану зарплату")

�� Д

Як освіта тренера-викладача впливає на його зарплату �� 49

Лист Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 09.10.09 р. № 51/12784
"Щодо керівного та тренерсько-викладацького складу дитячо-юнацьких спортивних шкіл"
(додаток до статті "Як освіта тренера-викладача впливає на його зарплату")

�� Д

Чи включати винагороду за ЦПД до фонду оплати праці та чи існує її мінімальний розмір �� �

Розрахунки за квітень 2014 року �� ��

Доходи попередніх періодів виплачуємо у квітні �0�4 року
Компенсація боргів із зарплати за 1998—2000 роки

�� �4

Доходи попередніх періодів виплачуємо у квітні �0�4 року
Компенсація боргів із зарплати із січня 2001 року

�� ��

Зменшуємо зарплату працівників: як оформити �8* ��

Наказ про зменшення окладів на підприємстві. Зразок
(додаток до статті "Зменшуємо зарплату працівників: як оформити")

�8* Д

Урізано робочий час та зарплату: про які наслідки слід знати �8* �4

Розрахунки за травень 2014 року 44 �

Доходи попередніх періодів виплачуємо у травні �0�4 року
Компенсація боргів із зарплати за 1998—2000 роки

44 7

Доходи попередніх періодів виплачуємо у травні �0�4 року
Компенсація боргів із зарплати з січня 2001 року

44 8

Як оплачують роботу членів виборчої комісії 44 �0

Договір про виконання обов'язків члена виборчої комісії з виборів Президента України. Зразок 
(додаток до статті "Як оплачують роботу членів виборчої комісії")

44 Д

ВІДПУСТКИ № стор.
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КАТАЛОг КАТАЛОг

Довідка про виконання обов'язків члена виборчої комісії з виборів Президента України. Зразок 
(додаток до статті "Як оплачують роботу членів виборчої комісії")

44 Д

Як оплачують працю залучених до роботи у виборчкомі спеціалістів 44 �4

Договір про надання виборчій комісії послуг, пов'язаних з підготовкою та проведенням виборів 
Президента України. Зразок (додаток до статті "Як оплачують працю залучених до роботи 
у виборчкомі спеціалістів")

44 Д

Довідка про надання послуг окружній виборчій комісії під час підготовки та проведення виборів 
Президента України. Зразок (додаток до статті "Як оплачують працю залучених до роботи 
у виборчкомі спеціалістів")

44 Д

Договір про надання виборчій комісії транспортних послуг 
фізичною особою — підприємцем. Зразок (додаток до статті
"Як оплачують працю залучених до роботи у виборчкомі спеціалістів")

44 Д

Чи потрібно враховувати виплати працівникам, залученим до виборів,
при розрахунку лікарняних і відпускних

44 �0

Зарплатний проект: підготовчий етап 49 ��

Заява про відкриття рахунку для перерахування зарплати. Зразок
(додаток до статті "Зарплатний проект: підготовчий етап")

49 Д

Наказ про впровадження зарплатного проекту. Зразок
(додаток до статті "Зарплатний проект: підготовчий етап")

49 Д

Заява про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб. Зразок
(додаток до статті "Зарплатний проект: підготовчий етап")

49 Д

Зарплатний проект у дії 49 ��

Відомість (реєстр) розподілу зарплати. Зразок (додаток до статті "Зарплатний проект у дії") 49 Д

Лист Мінфіну України від 05.05.14 р. № 31-07240-09-27/10518 "Про доплату за виконання 
обов'язків тимчасово відсутніх працівників" (Коментар редакції:
Як обійти зарплатні заборони Уряду: суперечлива порада від Мінфіну)

�0 ��

Лист Мінсоцполітики України від 17.02.14 р. № 1643/0/14-14/18 "Щодо розрахунку середньої 
заробітної плати" (Коментар редакції: У розрахунковому періоді лише хвороба та відпустка:
як обчислити лікарняні)

�� �0

Індексація зарплати працівників: практика нарахування �� ��

Розрахунки за червень 2014 року �� �8

Доходи попередніх періодів виплачуємо в червні �0�4 року
Компенсація боргів із зарплати за 1998—2000 роки

�� �0

Доходи попередніх періодів виплачуємо в червні �0�4 року
Компенсація боргів із зарплати із січня 2001 року

�� ��

Відпустки військовослужбовцям та одноразова грошова допомога при їх звільненні
(Коментар до Закону України від 20.05.14 р. № 1275-VII)

�8 ��

Зміни в порядку виплати та оподаткування середнього заробітку мобілізованих: дії роботодавця 
(Коментар до Закону України від 20.05.14 р. № 1275-VII)

�8 ��

Чи враховують держслужбу для надбавки за вислугу років педагогу �8 �8

Стягнення невиплаченої зарплати — без строку давності (Коментар до рішення Конституційного 
Суду України від 15.10.13 р. № 8-рп/2013 у справі за конституційним зверненням громадянки 
Присяжнюк Людмили Михайлівни щодо офіційного тлумачення положень частини другої 
статті 233 Кодексу законів про працю України, статей 1, 12 Закону України "Про оплату праці" 
(справа № 1-13/2013))

�9 �4

Зарплата працівників компідприємств: з ким погоджувати її розмір �9 4�

Як обліковувати оплату відпусток та доплат працівникам, зайнятим у виробництві продукції 60* 7

Як оплачувати роботу вахтовим методом: розбираємо нюанси 6� ��

Вахтовий метод роботи та лікарняні: розбираємо тонкощі розрахунку 6� ��

Як учителю школи оплачують роботу з екстернами 6� ��

Розрахунки за липень 2014 року 6� �4

Доходи попередніх періодів виплачуємо в липні 2014 року 6� �7

Компенсація боргів із зарплати із січня 2001 року 6� �7

Компенсація боргів із зарплати за 1998—2000 роки 6� Д

ОПЛАТА ПРАЦІ ТА ІНШІ ВИПЛАТИ № стор.
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Як оплачувати гурткову роботу в пришкільному оздоровчому таборі 6� 44

Чи можна платити зарплату раз на місяць, якщо співробітники не проти 6� 47

Чи брати в розрахунок відпускних "святкову" премію 6� 48

Банк не проводить платежів у бюджет і не видає готівки: як роботодавцю виплатити зарплату 67 �8

Оплата праці та індексація заробітку при сумісництві та суміщенні 69 �4

Сумісництво та суміщення: нюанси розрахунку відпускних, лікарняних та декретних 70 8

Чи компенсують внутрішньому суміснику невикористану відпустку при звільненні 70 9

Бухгалтер збирається у відпустку: чи можна виплатити зарплатний аванс заздалегідь 7� �9

Чи враховують інтернатуру для обчислення надбавки за вислугу років лікарю 7� 4�

Матдопомога: підстави для виплати 74 9

Положення про соціальний пакет. Зразок
(додаток до статті "Матдопомога: підстави для виплати")

74 Д

Заява про надання допомоги за сімейними обставинами. Зразок
(додаток до статті "Матдопомога: підстави для виплати")

74 Д

Наказ про надання допомоги за сімейними обставинами. Зразок
(додаток до статті "Матдопомога: підстави для виплати")

74 Д

Заява про надання допомоги на лікування. Зразок
(додаток до статті "Матдопомога: підстави для виплати")

74 Д

Наказ про надання допомоги на лікування. Зразок
(додаток до статті "Матдопомога: підстави для виплати")

74 Д

Заява про надання допомоги на поховання. Зразок
(додаток до статті "Матдопомога: підстави для виплати")

74 Д

Наказ про надання допомоги на поховання. Зразок
(додаток до статті "Матдопомога: підстави для виплати")

74 Д

Матдопомога в розмірі середнього заробітку: як розрахувати 74 �0

Матдопомога: правильно обкладаємо податком на доходи та єдиним внеском 74 ��

Матдопомога: рішення прийнято — відображаємо в обліку 74 �4

Лист Виконавчої дирекції фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 
від 09.04.14 р. № 5.1-31-767 "Щодо надання допомоги з тимчасової непрацездатності
під час простою підприємства не з вини працівника" (Витяг) (Коментар редакції:
Лікарняний під час простою: оплачувати чи ні)

74 �4

Розрахунки за серпень 2014 року 76 ��

Доходи попередніх періодів виплачуємо в серпні �0�4 року
Компенсація боргів із зарплати із січня 2001 року

76 �8

Компенсація боргів із зарплати за 1998—2000 роки (додаток до статті
"Доходи попередніх періодів виплачуємо в серпні 2014 року")

76 Д

Працівник підприємця йде у відпустку: чи коригувати його середній заробіток 79 �6

Додаткова угода до трудового договору між працівником і приватним підприємцем. Зразок 
(додаток до статті "Працівник підприємця йде у відпустку: чи коригувати його середній 
заробіток")

79 Д

Розпорядження про встановлення коефіцієнта коригування середнього заробітку. Зразок 
(додаток до статті "Працівник підприємця йде у відпустку: чи коригувати його середній 
заробіток")

79 Д

Лист Міністерства соціальної політики України від 25.06.14 р. № 248/13/116-14
"Щодо надання компенсації за невикористану відпустку" (Коментар редакції:
Чи можна педагогу виплатити компенсацію замість надання частини відпустки)

79 �6

День роботи за графіком — святковий: як оплачувати мобілізованому 79 ��

Розрахунки за вересень 2014 року 8� 40

Доходи попередніх періодів виплачуємо у вересні �0�4 року
Компенсація боргів із зарплати із січня 2001 року

8� 4�

Доходи попередніх періодів виплачуємо у вересні �0�4 року
Компенсація боргів із зарплати за 1998—2000 роки

8� Д

ОПЛАТА ПРАЦІ ТА ІНШІ ВИПЛАТИ № стор.
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Лист Міністерства соціальної політики України від 08.08.14 р. № 1144/13/84-14 "Про порядок 
оплати праці журналістів комунальних ЗМІ" (Коментар редакції: Газету заснували райрада 
й райдержадміністрація: на скільки підвищують оклад головного редактора)

88 ��

СОЦСТРАХУВАННЯ № стор.

Які періоди включають до страхового стажу для розрахунку допомоги по безробіттю 40 �8

Допомога при народженні дитини: як платитимуть із 1 липня 2014 р. 6� �7

Роз'яснення Виконавчої дирекції фонду соціального страхування з тимчасової втрати 
працездатності від 18.04.14 р. "Щодо порядку дій, якщо працівник захворів на новоствореному 
підприємстві, а комісія по соціальному страхуванню ще не створена" (Коментар редакції: 
Працівник захворів, а комісію із соцстрахування ще не створили: що робити)

6� ��

Наказ про призначення уповноваженого із соціального страхування. Зразок (додаток 
до коментаря "Працівник захворів, а комісію із соцстрахування ще не створили: що робити")

6� Д

Чи є можливість виплатити декретні жінці, яка працює за сумісництвом 80 9

Оберемок приємностей: відкориговано умови оплати праці медиків
(Коментар до спільного наказу Мінсоцполітики та МОЗ України від 18.06.14 р. № 398/405)

8� �7

ПЕНСІЇ № стор.

Коли мер має право на пенсію посадовця органу місцевого самоврядування �� �4

Чи платитимуть пенсію пенсіонеру, який повертається на держслужбу �� �4

Із відпустки по догляду за онукою на пенсію: чи буде право на пенсію держслужбовця �� ��

Пенсії по інвалідності журналістів державних та комунальних ЗМІ: коли, кому та скільки �6 40

Довідка про складові зарплати журналіста станом на момент призначення пенсії (додаток до 
статті "Пенсії по інвалідності журналістів державних та комунальних ЗМІ: коли, кому та скільки")

�6 Д

Довідка про складові зарплати (за останні 24 календарні місяці роботи), що подається 
журналістом для призначення пенсії (додаток до статті "Пенсії по інвалідності журналістів 
державних та комунальних ЗМІ: коли, кому та скільки")

�6 Д

Як визначити зарплату при обчисленні пенсії секретаря селищної ради �� �8

Був і держслужбовцем, і посадовцем місцевого самоврядування: якою буде пенсія �� �9

Тривалість і характер стажу: значення для пенсійного забезпечення �� 46

Пільгова пенсія за працю на шкідливих роботах: коли є право �8 9

Пільгова пенсія за працю на шкідливих роботах: атестуємо працівників �8 �0

Як до пільгового стажу для пенсії зараховують час роботи на виборних
та відповідальних посадах

�8 ��

Як до пільгового стажу зараховують час навчання та військової служби �8 �4

Як період відпустки по догляду за онукою до трьох років впливає на призначення пенсії �9 4�

Призначення наукової пенсії: чи звільнятися з наукової посади �9 44

Чи можна звернутися за пенсією держслужбовця із запізненням 6� 49

Працювала податковим інспектором зі спецзванням: чи маю право на пенсію держслужбовця 6� 49

Стаж держслужби менше 20 років: чи маю право на пенсію держслужбовця 6� �0

ПФУ виплачуватиме пенсії громадянам України, які проживають в Криму: як одержати  
(Коментар до Порядку КМУ від 02.07.14 р. № 234)

67 �4

Перерахунок пенсії у зв'язку зі звільненням із посади держслужбовця 7� 4�

За пенсією держслужбовця вчасно не звернулися: чи можна зробити це пізніше 7� 4�

Коли інвалід, що працював прохідником, має право на шахтарську пенсію 77 �6

Робота на посадах начальника відділу та головного спеціаліста:
за якою буде пенсія держслужбовця

77 �6

Коли дитина має право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника 77 �7

Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно 
до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" у редакції 
постанови Правління ПФУ від 07.07.14 р. № 13-1 (Коментар редакції:
Звернення за призначенням пенсії: які документи оформляти та подавати)

8� �7

Довідка про заробітну плату для обчислення пенсії (Додаток 1 до Порядку подання та 
оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України 
"Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" у редакції постанови Правління ПФУ 
від 07.07.14 р. № 13-1)

8� Д

ОПЛАТА ПРАЦІ ТА ІНШІ ВИПЛАТИ № стор.
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Заява про призначення/перерахунок пенсії (Додаток 2 до Порядку подання та оформлення 
документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України
"Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" у редакції постанови
Правління ПФУ від 07.07.14 р. № 13-1)

8� Д

Пам'ятка пенсіонеру (Додаток 3 до Порядку подання та оформлення документів для призначення 
(перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне 
страхування" у редакції постанови Правління ПФУ від 07.07.14 р. № 13-1)

8� Д

Заява про виплату пенсії (Додаток 4 до Порядку подання та оформлення документів 
для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове 
державне пенсійне страхування" у редакції постанови Правління ПФУ від 07.07.14 р. № 13-1)

8� Д

Документи про зарплату втрачено: як визначити середній заробіток для призначення пенсії 8� 44

Чи врахують час навчання у виші в 1974—1979 рр. при призначенні пенсії 8� 4�

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ТА КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО № стор.

Простій на підприємстві: оформити та оплатити правильно �8* �

Службова записка про виникнення простою в роботі працівника. Зразок
(додаток до статті "Простій на підприємстві: оформити та оплатити правильно")

�8* Д

Наказ про створення комісії для з'ясування причин простою. Зразок
(додаток до статті "Простій на підприємстві: оформити та оплатити правильно")

�8* Д

Акт про простій, який складає комісія. Зразок
(додаток до статті "Простій на підприємстві: оформити та оплатити правильно")

�8* Д

Наказ про простій. Зразок
(додаток до статті "Простій на підприємстві: оформити та оплатити правильно")

�8* Д

На підприємстві простій: тимчасово переводимо працівників на іншу роботу �8* 6

Заява про тимчасове переведення у зв'язку з простоєм. Зразок (додаток до статті
"На підприємстві простій: тимчасово переводимо працівників на іншу роботу")

�8* Д

Наказ про тимчасове переведення у зв'язку з простоєм. Зразок (додаток до статті
"На підприємстві простій: тимчасово переводимо працівників на іншу роботу")

�8* Д

Відпустка за свій рахунок: який максимальний період �8* 8

Наказ про надання відпусток без збереження заробітної плати. Зразок
(додаток до статті "Відпустка за свій рахунок: який максимальний період")

�8* Д

У щорічну відпустку замість простою: заощаджуємо на майбутніх обов'язкових виплатах �8* 9

Скоротити робочий час для збереження працівників, або як установити працівникам неповний 
робочий день (тиждень)

�8* �0

Заява про встановлення неповного робочого часу. Зразок (додаток до статті
"Скоротити робочий час для збереження працівників, або як установити працівникам
неповний робочий день (тиждень)")

�8* Д

Наказ про встановлення неповного робочого часу. Зразок (додаток до статті
"Скоротити робочий час для збереження працівників, або як установити працівникам
неповний робочий день (тиждень)")

�8* Д

Наказ про запровадження неповного робочого часу. Зразок (додаток до статті
"Скоротити робочий час для збереження працівників, або як установити працівникам
неповний робочий день (тиждень)")

�8* Д

Повідомлення про встановлення неповного робочого часу. Зразок (додаток до статті
"Скоротити робочий час для збереження працівників, або як установити працівникам
неповний робочий день (тиждень)")

�8* Д

Зменшуємо зарплату працівників: як оформити �8* ��

Наказ про зменшення окладів на підприємстві. Зразок
(додаток до статті "Зменшуємо зарплату працівників: як оформити")

�8* Д

Урізано робочий час та зарплату: про які наслідки слід знати �8* �4

Чи може директор підприємства працювати без зарплати �8* ��

Засновник безоплатно виконує функції директора: чи можливо це �8* �6

Реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться 
в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців. Зразок
(додаток до статті "Засновник безоплатно виконує функції директора: чи можливо це")

�8* Д

Цивільно-правовий чи трудовий договір: обираємо характер взаємин �8* �7

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

КАТАЛОг КАТАЛОг

Трудовий договір. Зразок (додаток до статті "Цивільно-правовий чи трудовий договір:
обираємо характер взаємин")

�8* Д

Договір підряду. Зразок (додаток до статті "Цивільно-правовий чи трудовий договір:
обираємо характер взаємин")

�8* Д

Договір про надання послуг. Зразок
(додаток до статті "Цивільно-правовий чи трудовий договір: обираємо характер взаємин")

�8* Д

Розбіжності між трудовими та цивільно-правовими договорами
(додаток до статті "Цивільно-правовий чи трудовий договір: обираємо характер взаємин")

�8* Д

Директор та бухгалтер на годинку: головне, аби роботу було виконано 40 �7

Коли та як увільняти від роботи осіб, які беруть участь в організації виборів 44 �7

Довідка про увільнення від виконання виробничих (службових) обов'язків
(для подання за місцем призначення). Зразок
(додаток до статті "Коли та як увільняти від роботи осіб, які беруть участь в організації виборів")

44 Д

Довідка про середній заробіток (за два місяці роботи). Зразок
(додаток до статті "Коли та як увільняти від роботи осіб, які беруть участь в організації виборів")

44 Д

Заява про увільнення від роботи на час виконання громадських обов'язків
у виборчій комісії на виборах Президента України. Зразок
(додаток до статті "Коли та як увільняти від роботи осіб, які беруть участь в організації виборів")

44 Д

Наказ про увільнення від виконання виробничих (службових) обов'язків на час роботи у виборчій 
комісії на виборах Президента України (робота на весь час виборів). Зразок
(додаток до статті "Коли та як увільняти від роботи осіб, які беруть участь в організації виборів")

44 Д

Заява про увільнення від роботи на час засідань виборчої комісії на виборах 
Президента України. Зразок (додаток до статті "Коли та як увільняти від роботи осіб,
які беруть участь в організації виборів")

44 Д

Наказ про увільнення від виконання виробничих (службових) обов'язків працівників, які беруть 
участь у засіданнях виборчих комісій на виборах Президента України. Зразок
(додаток до статті "Коли та як увільняти від роботи осіб, які беруть участь в організації виборів")

44 Д

Робота сторонніх у фермерському господарстві: оформляємо правильно �0 44

Реєстрація колективних трудових спорів: новий порядок (Коментар до Положення про порядок 
реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими 
працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів),
затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 25.03.14 р. № 21)

�� �9

Інформація про виникнення колективного трудового спору (конфлікту). Зразок
(додаток до коментаря "Реєстрація колективних трудових спорів: новий порядок")

�� Д

Звільнення через припинення повноважень посадових осіб: коли і як застосовувати
нову підставу

�� 6

Наказ про припинення трудового договору з посадовою особою через припинення повноважень. 
Зразок (додаток до статті "Звільнення через припинення повноважень посадових осіб:
коли і як застосовувати нову підставу")

�� Д

Довідка про зарплату при звільненні: кому, коли, яку �� 44

Довідка про заробітну плату, яку видає юрособа-працедавець. Зразок
(додаток до статті "Довідка про зарплату при звільненні: кому, коли, яку")

�� Д

Довідка про заробітну плату, яку видає фізособа-працедавець. Зразок
(додаток до статті "Довідка про зарплату при звільненні: кому, коли, яку")

�� Д

Гнучкий графік для касира: чи можливо це �� �8

Працівника мобілізували до 1 квітня: тепер і за ним зберігають місце роботи та середній 
заробіток (Коментар до Закону України від 20.05.14 р. № 1275-VII)

�8 ��

Підприємця мобілізували до Збройних сил: як бути з найманими працівниками
(Коментар до Закону України від 20.05.14 р. № 1275-VII)

�8 �8

Наказ про поновлення на посаді працівника, призваного на військову службу за призовом
під час мобілізації. Зразок (додаток до коментаря "Підприємця мобілізували до Збройних сил:
як бути з найманими працівниками")

�8 Д

Супровідний лист до копії наказу про поновлення працівника, призвано на військову службу
під час мобілізації. Зразок (додаток до коментаря "Підприємця мобілізували до Збройних сил:
як бути з найманими працівниками")

�8 Д

Закінчується навчальний рік: чи звільняти сумісників �8 40

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ТА КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО № стор.
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КАТАЛОг

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

Організація робіт вахтовим методом 6� 8

Положення про вахтовий метод організації робіт. Зразок
(додаток до статті "Організація робіт вахтовим методом")

6� Д

Чи можна платити зарплату раз на місяць, якщо співробітники не проти 6� 47

Чи брати в розрахунок відпускних "святкову" премію 6� 48

Сумісництво та суміщення: відчуйте різницю 69 7

Обмеження сумісництва та суміщення: для кого встановлено рамки 69 ��

Як оформити прийняття на роботу за сумісництвом 69 ��

Заява про прийом на роботу за сумісництвом. Зразок
(додаток до статті "Як оформити прийняття на роботу за сумісництвом")

69 Д

Наказ про прийом на роботу за сумісництвом. Зразок
(додаток до статті "Як оформити прийняття на роботу за сумісництвом")

69 Д

Як оформити суміщення професій (посад) 69 ��

Заява про суміщення посад. Зразок
(додаток до статті "Як оформити суміщення професій (посад)")

69 Д

Наказ про суміщення посад. Зразок
(додаток до статті "Як оформити суміщення професій (посад)")

69 Д

Інвалід-сумісник: чи враховувати при виконанні нормативу з працевлаштування інвалідів 70 �0

Чи фіксують у трудовій книжці відомості про роботу за сумісництвом і суміщенням 70 �0

Довідка про роботу за сумісництвом. Зразок (додаток до статті "Інвалід-сумісник:
чи враховувати при виконанні нормативу з працевлаштування інвалідів")

70 Д

Заповнення трудової книжки про роботу за зовнішнім сумісництвом. Зразок (додаток до 
статті "Інвалід-сумісник: чи враховувати при виконанні нормативу з працевлаштування інвалідів")

70 Д

Як в трудовій книжці показати внутрішнє сумісництво 70 ��

Заповнення трудової книжки у разі внутрішнього сумісництва. Зразок
(додаток до статті "Як в трудовій книжці показати внутрішнє сумісництво")

70 Д

Сумісництво й суміщення в бюджетних установах: нюанси на всі випадки життя 70 ��

Документальне оформлення та нюанси звільнення сумісників 70 ��

Основний працівник → сумісник, сумісник → основний працівник: оформляємо правильно 70 �6

Заява сумісника про бажання стати основним працівником. Зразок (додаток до статті
"Основний працівник → сумісник, сумісник → основний працівник: оформляємо правильно")

70 Д

Наказ про переукладення трудового договору із сумісником на договір за основним місцем 
роботи. Зразок (додаток до статті "Основний працівник → сумісник, сумісник → основний 
працівник: оформляємо правильно")

70 Д

Як оформити припинення суміщення 70 �9

Наказ про припинення суміщення. Зразок
(додаток до статті "Як оформити припинення суміщення")

70 Д

Час навчання у виші: вносимо запис у трудову 7� �4

Оформлення записів про навчання у виші. Зразок
(додаток до статті "Час навчання у виші: вносимо запис у трудову")

7� Д

Співробітники в зоні АТО не виходять на роботу: дії роботодавця 8� 6

Лист Міністерства соціальної політики України від 08.07.14 р. № 7302/3/14-14/13 "Про збереження 
місця роботи працівників, які переміщуються з районів проведення антитерористичної операції 
або залишаються у таких районах" (додаток до статті "Співробітники в зоні АТО не виходять 
на роботу: дії роботодавця")

8� Д

Пояснювальна записка про відсутність на роботі через проведення АТО. Зразок
(додаток до статті "Співробітники в зоні АТО не виходять на роботу: дії роботодавця")

8� Д

Наказ про відсутність працівника на роботі з поважної причини через проведення АТО. Зразок 
(додаток до статті "Співробітники в зоні АТО не виходять на роботу: дії роботодавця")

8� Д

Передсвятковий день припав на вихідний: чи скорочується інший робочий день 8� 44

Табель обліку використання робочого часу за місяць. Зразок (додаток до статті
"Передсвятковий день припав на вихідний: чи скорочується інший робочий день")

8� Д

І швець, і жнець, і на дуду грець: чи можна на директора покласти обов'язки бухгалтера 8� 47

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ТА КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО № стор.
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Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг КАТАЛОг

Наказ про заплановане скорочення чисельності працівників. Зразок (додаток до статті
"І швець, і жнець, і на дуду грець: чи можна на директора покласти обов'язки бухгалтера")

8� Д

Письмове повідомлення бухгалтера про його звільнення. Зразок (додаток до статті
"І швець, і жнець, і на дуду грець: чи можна на директора покласти обов'язки бухгалтера")

8� Д

Наказ про звільнення бухгалтера. Зразок (додаток до статті
"І швець, і жнець, і на дуду грець: чи можна на директора покласти обов'язки бухгалтера")

8� Д

Наказ про покладення обов'язків бухгалтера на директора підприємства. Зразок (додаток до 
статті "І швець, і жнець, і на дуду грець: чи можна на директора покласти обов'язки бухгалтера")

8� Д

Робота в зоні АТО: організуємо працю вдома 87 8

Заява про роботу вдома. Зразок
(додаток до статті "Робота в зоні АТО: організуємо працю вдома")

87 Д

Наказ про роботу вдома. Зразок
(додаток до статті "Робота в зоні АТО: організуємо працю вдома")

87 Д

Водій спровокував ДТП: чи може підприємство стягнути з нього завдану шкоду 89* ��

ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ № стор.

Які періоди включають до страхового стажу для розрахунку допомоги по безробіттю 40 �8

Квота з працевлаштування неконкурентоспроможних осіб: що треба знати роботодавцю 
(Коментар до листа Державного центру зайнятості від 25.03.14 р. № ДЦ-01-1816/0/6-14)

�� �0

На навчання після 45-ти: відкоригували видачу ваучерів на перепідготовку
(Коментар до постанови КМУ "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 20 березня 2013 р. № 207" від 13.08.14 р. № 342)

8� ��

Допомога по частковому безробіттю: не пропустіть принципові зміни (Коментар до наказу 
Мінсоцполітики України "Про затвердження Змін до Порядку надання допомоги по частковому 
безробіттю" від 15.07.14 р. № 468)

8� �4

Заява про надання коштів для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю. Зразок 
(додаток до коментаря "Допомога по частковому безробіттю: не пропустіть принципові зміни")

8� Д

Повідомлення про зупинення (скорочення) виробництва. Зразок (додаток до коментаря 
"Допомога по частковому безробіттю: не пропустіть принципові зміни")

8� Д

Письмове підтвердження, що зупинення (скорочення) виробництва продовжує тривати. Зразок 
(додаток до коментаря "Допомога по частковому безробіттю: не пропустіть принципові зміни")

8� Д

ВІДРЯДжЕННЯ № стор.

Лист НБУ від 16.09.13 р. № 11-112/13017 "Щодо права підприємства видати кошти
під звіт засновнику з метою придбання товару"
(Коментар редакції: Підзвітні кошти засновнику: Нацбанк дав добро)

�� �9

Мінімальні добові: законний спосіб заощадити �8* �0

Відрядження в "нікуди": як підтвердити реальність �8* ��

Лист Мінсоцполітики України від 05.08.13 р. № 844/13/84-13 "Про розміри добових за час 
перебування в службовому відрядженні" (Коментар редакції: Немає наказу про відрядження — 
не мрійте про добові)

40 ��

Наказ про відрядження. Зразок
(додаток до коментаря "Немає наказу про відрядження — не мрійте про добові")

40 Д

ОБПК та аванс на відрядження 49 ��

Перерахування авансу на ОБПК: відображення на рахунках бухобліку
(додаток до статті "ОБПК та аванс на відрядження")

49 Д

Відрядження з корпоративною платіжною карткою: практичні моменти 49 �4

Відрядження до Криму: гарячі питання 6� �9

Лист Мінфіну України від 08.01.14 р. № 31-07250-06-29/19 "Щодо застосування законодавства при 
відшкодуванні здійснених під час закордонного відрядження витрат" (Коментар редакції: Оплата 
корпоративкою за декількох осіб: подбайте про документи; Залишок авансу, знятого з КБПК, 
дозволено внести в касу; Кошторс та Звіт про відрядження: початок та кінець службової поїздки)

67 �7

Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт. Зразок
(додаток до коментаря "Кошторс та Звіт про відрядження: початок та кінець службової поїздки")

67 Д

Лист Мінсоцполітики України від 03.03.14 р. № 238/13/84-14
"Щодо відшкодування витрат у зв'язку зі службовими відрядженнями"
(Коментар редакції: Користування кімнатою відпочинку на вокзалі: чи бути податковим витратам)

67 �9

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ТА КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО № стор.
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КАТАЛОг

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

Положення про службові відрядження працівників. Зразок (додаток до коментаря
"Користування кімнатою відпочинку на вокзалі: чи бути податковим витратам")

67 Д

Лист Міндоходів України від 24.12.13 р. № 18173/6/99-99-19-03-02-15 "Щодо практичного 
застосування норм Податкового кодексу України при витратах на відрядження"
(Коментар редакції: Продовження строку відрядження — не перешкода для податкових витрат; 
Користування камерою схову — повноцінні податкові витрати)

7� ��

Наказ про заборону користуватися камерами схову у відрядженні. Зразок
(додаток до коментаря "Користування камерою схову — повноцінні податкові витрати")

7� Д

Комісія за повернений авіаквиток: компенсуємо та включаємо у витрати 7� 40

Лист Міністерства фінансів України від 19.12.13 р. № 31-07230-16-10/36949 "Щодо службових 
відряджень" (Коментар редакції: Роздруківка електронного квитка — первинний документ; 
Пообідали або попрали в готелі: добові без змін)

74 �7

Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт. Зразок
(додаток до коментаря "Роздруківка електронного квитка — первинний документ")

74 Д

Лист Міністерства соціальної політики України від 15.11.13 р. № 656/18/99-13
"Щодо проблемних питань обліку робочого часу"
(Коментар редакції: У відрядження відразу з лікарняного ліжка: як оплачувати такий день)

74 ��

Як і коли у ф. № 1ДФ треба відображати суми, виплачені на відрядження 8� ��

У відрядження на автівці фірми: тонкощі звітування та відшкодування 8� 44

З вітерцем за кордон на власному авто: правила відрядних компенсацій 88 �8

ВИКОРИСТАННЯ РЕЄСТРАТОРІВ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ № стор.

Звіримо годинника: Z-звіт і податкова накладна при цілодобовій роботі �6 ��

Заповнення розділу 2 КОРО та підсумкової податкової накладної при цілодобовій роботі 
торговельної точки. Зразок
(додаток до статті "Звіримо годинника: Z-звіт і податкова накладна при цілодобовій роботі")

�6 Д

Лист Міндоходів і зборів України від 26.02.14 р. № 3737/6/99-99-18-03-01-15
"Щодо використання РРО фізособами — платниками єдиного податку" (Витяг)
(Коментар редакції: Підприємець-єдинник із РРО має встановити платіжний термінал)

�6 ��

Продаж товару через платіжний термінал: підказка для касирів 4�4� ��

РРО поєднаний із терміналом: вибиваємо правильний чек 4�4� ��

Повернення товару, оплаченого через термінал: як правильно все оформити 47 6

Заява про повернення коштів за товар. Зразок
(додаток до статті "Повернення товару, оплаченого через термінал: як правильно все оформити")

47 Д

Акт видачі коштів. Зразок
(додаток до статті "Повернення товару, оплаченого через термінал: як правильно все оформити")

47 Д

Бухоблік повернення товару, оплаченого через термінал. Числовий приклад (додаток 
до статті "Повернення товару, оплаченого через термінал: як правильно все оформити")

47 Д

Супермаркет замість банкомата: як торговцю видати готівку 49 �6

Фіскальний касовий чек видачі коштів (ф. № ФКЧ-2). Зразок
(додаток до статті "Супермаркет замість банкомата: як торговцю видати готівку")

49 Д

Заповнюємо КОРО при використанні платіжного терміналу 49 �7

ПДВ 7%: відображаємо в КОРО на РРО �� 4�

Готівка поза банком: збережемо гроші, не відходячи від каси �� 44

Видатковий касовий ордер. Зразок
(додаток до статті "Готівка поза банком: збережемо гроші, не відходячи від каси")

�� Д

Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт. Зразок (додаток до 
статті "Готівка поза банком: збережемо гроші, не відходячи від каси")

�� Д

Прибутковий касовий ордер. Зразок
(додаток до статті "Готівка поза банком: збережемо гроші, не відходячи від каси")

�� Д

Тимчасово припинено діяльність: чи треба щоденно друкувати Z-звіти �� 46

Заява про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій. Зразок
(додаток до статті "Тимчасово припинено діяльність: чи треба щоденно друкувати Z-звіти")

�� Д

Виручка від структурного підрозділу: заповнюємо касові документи 6� �4

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

КАТАЛОг КАТАЛОг

Касова книга. Зразок
(додаток до статті "Виручка від структурного підрозділу: заповнюємо касові документи")

6� Д

Передоплата за турпослуги: як провести через РРО 70 4�

Пансіонат продає страви в їдальні: чи застосовувати РРО 7� �6

Туроператор продає путівки туристам: чи потрібен РРО 76 8

Постанова Вищого адміністративного суду України від 04.03.14 р. № К-25832/10
(додаток до статті "Туроператор продає путівки туристам: чи потрібен РРО")

76 Д

КОРО старого зразка: чи можна використовувати 76 9

Сільськогосподарська продукція: касовий бік 78* 44

Готівка здавальникам сільгосппродукції: правила виплати 78* 4�

Сільгосппродукцію продають з автомашини: РРО не потрібен 78* 46

Ліміт каси для сільгоспників: розраховуємо без проблем 78* 47

Загальносистемник — комісіонер: податкові та облікові наслідки 8� ��

Бар реалізує вироби кухні за посередницьким договором: розрахунки та ПДВ-реєстрація 88 �0

ГРОШОВИЙ ОБІГ № стор.

Лист НБУ від 30.01.14 р. № 27-011/3958 "Щодо граничної суми готівкових розрахунків
при погашенні заборгованості перед фізособою"
(Коментар редакції: Погашення заборгованості за закуплені ТМЦ: обмеження в 10 тис. грн)

�� �7

Лист Нацбанку України від 07.06.13 р. № 25-112/6750 "Щодо визначення понять "електронні 
гроші" та "електронні платіжні засоби"
(Коментар редакції: Статус електронних грошей: авторитетна думка Нацбанку)

�� �0

Потрібна готівкова "заначка"? Виручить аванс на відрядження! �8* �9

Обмеження готівкових розрахунків у дії. Пам'ятка бухгалтера �8* �4

Платіжні картки: на варті інтересів підприємства 4�4� �7

Корпоративна платіжна картка: можливості та обмеження 4�4� �9

Заява про відкриття поточного рахунку. Зразок
(додаток до статті "Корпоративна платіжна картка: можливості та обмеження")

4�4� Д

Особисті платіжні картки: зручний фінансовий інструмент 4�4� �0

Облік корпоративних платіжних карток: усе на вищому рівні 4�4� ��

Наказ про розробку форми Журналу обліку КЕПЗ та покладення функцій із його ведення. Зразок 
(додаток до статті "Облік корпоративних платіжних карток: усе на вищому рівні")

4�4� Д

Організовуємо приймання карток: подбайте про платіжний термінал 4�4� ��

Лист Національного банку України від 07.02.14 р. № 25-109/5294
"Про особливості здійснення операцій з електронними грошима" (Витяг)
(Коментар редакції: Нацбанк пролив світло на застосування електронних грошей)

46 7

Зарплатний проект: підготовчий етап 49 ��

Заява про відкриття рахунку для перерахування зарплати. Зразок
(додаток до статті "Зарплатний проект: підготовчий етап")

49 Д

Наказ про впровадження зарплатного проекту. Зразок
(додаток до статті "Зарплатний проект: підготовчий етап")

49 Д

Заява про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб. Зразок
(додаток до статті "Зарплатний проект: підготовчий етап")

49 Д

Зарплатний проект у дії 49 ��

Відомість (реєстр) розподілу зарплати. Зразок (додаток до статті "Зарплатний проект у дії") 49 Д

Стрижка без імені: як правильно виписати прибутковий касовий ордер �� 4�

Поворотна фіндопомога: чи діють готівкові обмеження 6� �6

Автозаправка з мережі АЗС: чи потрібно їй вести свою касову книгу 6� 46

Касова книга. Зразок
(додаток до статті "Автозаправка з мережі АЗС: чи потрібно їй вести свою касову книгу")

6� Д

Гроші в дорозі: скільки часу має йти платіж від контрагента 67 �7

Положення про електронні гроші: коротко про головне (Коментар до постанови Правління НБУ 
"Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань 
здійснення операцій з електронними грошима" від 19.06.14 р. № 378)

67 �9

ВИКОРИСТАННЯ РЕЄСТРАТОРІВ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ № стор.
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КАТАЛОг

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

Валюта на користь фізосіб: скасовано обов'язковий продаж на міжбанку 69 6

Обмеження на зняття готівки: табу від Нацбанку 7� 6

Лист ДФСУ від 21.07.14 р. № 25/6/99-99-22-06-03-15/415 "Щодо обмеження готівкових розрахунків" 
(Коментар редакції: Поворотна фіндопомога: діє обмеження в 150 тис. грн)

7� �8

Повертаємо гроші туристу: особливості оформлення 7� 4�

Заповнення платіжного доручення та видаткового касового ордера. Зразок
(додаток до статті "Повертаємо гроші туристу: особливості оформлення")

7� Д

Заява про розірвання договору на туристичні послуги. Зразок
(додаток до статті "Повертаємо гроші туристу: особливості оформлення")

7� Д

Розрахунки з нерезидентом не знято з контролю: чи можна резиденту закрити поточний рахунок 
(Коментар до постанови Правління НБУ "Про внесення зміни до Інструкції про порядок відкриття, 
використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах" від 29.07.14 р. № 450)

76 ��

Валютні перекази з-за кордону конвертують у гривні: чергові НБУшні заходи
(Коментар до постанови Правління НБУ "Про введення додаткових механізмів для стабілізації 
грошово-кредитного та валютного ринків України" від 29.08.14 р. № 540)

8� �7

Лист НБУ від 04.09.14 р. № 29-209/49334 "Щодо практичного застосування окремих вимог 
постанови Правління Національного банку України від 29.08.2014 № 540 "Про введення 
додаткових механізмів для стабілізації грошово-кредитного та валютного ринків України" 
(Коментар редакції: Як одержати готівкову інвалюту: роз'яснює НБУ)

84 ��

Заява на видачу готівки. Зразок
(додаток до коментаря "Як одержати готівкову інвалюту: роз'яснює НБУ")

84 Д

ОРЕНДНІ ОПЕРАЦІЇ № стор.

Орендна плата у відробітковій формі: як утримувати податок на доходи �� ��

Як вигідніше орендувати майно у фізосіб �8* ��

Лізинг будівлі: чи реєструвати право користування та перехід права власності 4�4� �7

Лист Державної реєстраційної служби України від 16.08.13 р. № 437/21-13-5 "Щодо державної 
реєстрації права оренди" (додаток до статті "Лізинг будівлі: чи реєструвати право користування 
та перехід права власності")

4�4� Д

Застрахований автомобіль лізингоодержувача потрапив у ДТП: що в обліку �� �4

Облік у лізингоодержувача страхового відшкодування за ремонт авто, що потрапив у ДТП 
(додаток до статті "Застрахований автомобіль лізингоодержувача потрапив у ДТП: що в обліку")

�� Д

Чи включають витрати на страхування орендованого офісу до податкових �4 4�

Оренду виробничого цеху оплачено наперед: як обліковувати витрати �8 4�

Установка телефонів в орендованому приміщенні: податковий та бухгалтерський облік �9 8

Здаємо заставну нерухомість в оренду в статусі підприємця. Частина II �9 �4

Оренда рухомого майна в нерезидента: оформлюємо та обираємо митний режим 66 6

Акт приймання-передачі наданих орендних послуг. Зразок (додаток до статті
"Оренда рухомого майна в нерезидента: оформлюємо та обираємо митний режим")

66 Д

Податок на прибуток: специфіка при оренді рухомого майна в нерезидента 66 8

Чи потрібно утримувати податок на доходи нерезидентів при оренді
рухомого майна в нерезидента

66 9

Особливості ПДВшного обліку оренди рухомого майна в нерезидента 66 �0

Бухоблік оренди рухомого майна в нерезидента 66 ��

Приміщення вирішили здати в оренду: чи потрібно їх переводити до інвестнерухомості 67 46

Що потрібно підприємцю для надання судна в оренду фізособам 70 ��

Як орендарю довести давнішню відмову від договору 7� 47

Оренда нерухомості після смерті орендодавця: варіанти вирішення ситуації 76 ��

Виробництво зупинили, а цехи здали в оренду: що з обліком 77 8

Орендар не звільняє приміщення: варіанти його виселення 8� 8

Попередження. Зразок (додаток до статті "Орендар не звільняє приміщення:
варіанти його виселення")

8� Д

Оренда у фізосіб: чи треба сплачувати військовий збір 8� 7

ГРОШОВИЙ ОБІГ № стор.
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Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг КАТАЛОг

Лист Державної податкової інспекції у м. Полтаві від 27.08.14 р. № 11917/10/16-01-11-01-39 
"Щодо нарахування військового збору" (Витяг) (Коментар редакції: Коли можна не утримувати 
військового збору з орендної плати та плати за договорами купівлі-продажу)

8� �6

Зміна умов договору оренди приміщення у зв'язку з проведенням АТО 87 �0

Лист із пропозицією про внесення змін до договору оренди. Зразок
(додаток до статті "Зміна умов договору оренди приміщення у зв'язку з проведенням АТО")

87 Д

Додаткова угода про внесення змін до договору оренди. Зразок
(додаток до статті "Зміна умов договору оренди приміщення у зв'язку з проведенням АТО")

87 Д

Оренда держмайна: чи може ФДМУ відмовити в рецензуванні звіту про оцінку 88 �0

Беремо в оренду авто: умови та оформлення договору 89* �

Договір оренди автомобіля. Зразок
(додаток до статті "Беремо в оренду авто: умови та оформлення договору")

89* Д

Чи засвідчувати в нотаріуса договори оренди авто з фізособою 89* 6

Операційна оренда автомобіля: яку первинку оформлювати 89* 7

Операційна оренда автомобіля: облік у орендодавця 89* 8

Операційна оренда автомобіля: облік у орендаря 89* ��

Бухоблік фінлізингу автомобіля 89* �7

Податковий облік фінлізингу автомобіля 89* �0

Хто та як сплачує податки в разі оренди авто у фізособи 89* �4

Підприємець здає авто в оренду: особливості оподаткування 89* �6

Ремонт/поліпшення орендованого авто: облік у орендаря 89* �8

Облік орендарем витрат на ремонт/поліпшення орендованого авто за власний рахунок
(без компенсації його вартості від орендодавця). Числовий приклад (додаток до статті 
Ремонт/поліпшення орендованого авто: облік у орендаря")

89* Д

Облік операцій із поліпшення орендарем транспортного засобу, у разі якщо орендодавець 
відшкодовує йому понесені витрати (грошима або зараховує в рахунок орендної плати). 
Числовий приклад (додаток до статті "Ремонт/поліпшення орендованого авто: облік у орендаря")

89* Д

Облік повернення орендованої автівки після закінчення дії договору оренди без відшкодування 
орендодавцем орендарю вартості зроблених ним поліпшень. Числовий приклад
(додаток до статті "Ремонт/поліпшення орендованого авто: облік у орендаря")

89* Д

Облік повернення орендованого авто після закінчення дії договору оренди з компенсацією 
орендодавцем орендарю вартості його поліпшень. Числовий приклад
(додаток до статті "Ремонт/поліпшення орендованого авто: облік у орендаря")

89* Д

Ремонт/поліпшення орендованого авто: облік в орендодавця 89* �4

ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ № стор.

Валютне регулювання: порція змін від НБУ  
(Коментар до постанов Правління НБУ від 12.05.14 р. № 270 та № 271)

49 �0

Валютна ін'єкція НБУ: що нового для бізнесу і людей
(Коментар до постанови Правління НБУ "Про внесення змін до деяких нормативно-правових 
актів Національного банку України" від 22.09.14 р. № 591)

90 �4

Електронне повідомлення НБУ від 23.09.14 р. № 29-209/53878 "Щодо переліку імпортних 
операцій, на які не поширюється заборона здійснення розрахунків без увезення товару"
(додаток до коментаря "Валютна ін'єкція НБУ: що нового для бізнесу і людей")

90 Д

ЦІННІ ПАПЕРИ № стор.

Векселі в розрахунок за товари (послуги): механізм видачі та облік 40 �

Чи обкладають "українські" акції "ціннопаперовим" акцизом 4� ��

АВТОМОБІЛЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ № стор.

Транспортний збір: ставки зросли (коментар до Закону України від 27.03.14 р. № 1166-VII) ����* ��

Чи обов'язково проводити технічний контроль учбових авто �� 48

Військово-транспортний обов'язок: розставляємо крапки над "і"  
(Коментар до Закону України від 20.05.14 р. № 1275-VII)

�8 ��

Продали автомобіль: відображаємо в обліку залишок вартості автоцивілки 7� 4�

Реєстрація авто в ДАІ: пам'ятка автовласнику 86* �

ОРЕНДНІ ОПЕРАЦІЇ № стор.
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КАТАЛОг
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КАТАЛОг

Заява про продовження строку реєстрації автомобіля. Зразок
(додаток до статті "Реєстрація авто в ДАІ: пам'ятка автовласнику")

86* Д

Формуємо первісну вартість придбаного авто 86* 8

Доукомплектування авто до введення в експлуатацію 86* �0

Вводимо авто в експлуатацію: документальне оформлення та облік 86* ��

Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів за формою № ОЗ-1. 
Зразок (додаток до статті "Вводимо авто в експлуатацію: документальне оформлення та облік")

86* Д

Інвентарна картка обліку основних засобів за формою № ОЗ-6. Зразок
(додаток до статті "Вводимо авто в експлуатацію: документальне оформлення та облік")

86* Д

Юрособа придбала авто у фізособи: хто і як сплачує податок на доходи 86* �4

Заява податковому агенту про те, що фізособа вперше протягом року продає авто. Зразок 
(додаток до статті "Юрособа придбала авто у фізособи: хто і як сплачує податок на доходи")

86* Д

Техконтроль авто: хто, що, коли 86* ��

Техконтроль авто: яка відповідальність за непроведення 86* �7

Витрати на техконтроль авто: відображаємо в обліку 86* �8

Техобслуговування авто: податковий та бухгалтерський облік 86* �9

Норми витрат палива: хто, які та як застосовує 86* ��

Наказ про норми витрат палива. Зразок
(додаток до статті "Норми витрат палива: хто, які та як застосовує")

86* Д

Індивідуальний підхід до норм витрат палива: як отримати тимчасові норми 86* �4

Заява про розробку індивідуальних норм витрат палива. Зразок
(додаток до статті "Індивідуальний підхід до норм витрат палива: як отримати тимчасові норми")

86* Д

Ручне регулювання норм витрат палива: види коефіцієнтів та правила їх застосування 86* ��

Визначення коефіцієнта підвищення норм витрат палива під час роботи холодної пори 
року. Приклад (додаток до статті "Ручне регулювання норм витрат палива: види коефіцієнтів 
та правила їх застосування")

86* Д

Рух у заторах і годину пік: підвищуємо норми витрат палива 86* ��

Наказ про застосування надбавок до норм палива. Зразок
(додаток до статті "Рух у заторах і годину пік: підвищуємо норми витрат палива")

86* Д

Поїздки в холодні країни: як списувати паливо при різницях температур 86* ��

Чи понижувати норми витрат палива при міжміських перевезеннях 86* �4

Як застосовувати коефіцієнт підвищення норм витрат пального для автівок, старших п'яти років 86* ��

Наказ про встановлення підвищуючого коефіцієнта до базових норм витрат палива. Зразок 
(додаток до статті "Як застосовувати коефіцієнт підвищення норм витрат пального для автівок, 
старших п'яти років")

86* Д

Вантажні перевезення: чи потрібно оформлювати подорожній лист 86* �7

Якими документами перевізнику списувати пальне 86* �8

Подорожній лист вантажного автомобіля. Зразок
(додаток до статті "Якими документами перевізнику списувати пальне")

86* Д

Подорожній лист службового легкового автомобіля. Зразок
(додаток до статті "Якими документами перевізнику списувати пальне")

86* Д

Облік пально-мастильних матеріалів: надходження, використання, списання 86* �9

Відомість обліку талонів бензину А95. Зразок
(додаток до статті "Облік пально-мастильних матеріалів: надходження, використання, списання")

86* Д

Відомість обліку паливних смарт-карт. Зразок
(додаток до статті "Облік пально-мастильних матеріалів: надходження, використання, списання")

86* Д

Облік надходження палива за смарт-картками. Числовий приклад (додаток до статті
"Облік пально-мастильних матеріалів: надходження, використання, списання")

86* Д

Особливості обліку ПММ за талонами 86* 4�

Для чого потрібна товарно-транспортна накладна 86* 4�

Товарно-транспортна накладна (ф. № 1-ТН). Зразок
(додаток до статті "Для чого потрібна товарно-транспортна накладна")

86* Д

За якими показниками визначають фактичні витрати пального 86* 44

АВТОМОБІЛЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ № стор.
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КАТАЛОг КАТАЛОг

Пальне для "холостого" пробігу авто: податковому кредиту та витратам бути! 86* 4�

Переобладнання авто під газове пальне: процедурні моменти 86* 46

Встановлення на авто газобалонного обладнання: особливості обліку 86* 48

Облік витрат на встановлення газобалонного обладнання. Числовий приклад
(додаток до статті "Встановлення на авто газобалонного обладнання: особливості обліку")

86* Д

Методи амортизації автомобіля: який краще застосовувати 86* �0

До якої групи основних засобів віднести GPS-навігатори 86* ��

Ремонт і поліпшення авто: документування та облік 86* �4

Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів. Зразок 
(додаток до статті "Ремонт і поліпшення авто: документування та облік")

86* Д

Облік ремонту/поліпшення власного автомобіля. Числовий приклад
(додаток до статті "Ремонт і поліпшення авто: документування та облік")

86* Д

Тюнинг авто: нюанси обліку 86* �7

Витрати на мийку, хімчистку та парковку авто: як обліковувати 86* �8

Відправляємо автівку на заслужений відпочинок 86* 60

Акт на списання автотранспортних засобів. Зразок
(додаток до статті "Відправляємо автівку на заслужений відпочинок")

86* Д

Автоцивілка: що треба знати автовласникам 87 �9

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 9 липня 
2010 року № 566 "Про деякі питання здійснення обов'язкового страхування цивільно-правової 
відповідальності власників наземних транспортних засобів" (Витяг)
(додаток до статті "Автоцивілка: що треба знати автовласникам")

87 Д

Бухгалтерська довідка відображення витрат зі страхування. Зразок
(додаток до статті "Автоцивілка: що треба знати автовласникам")

87 Д

Беремо в оренду авто: умови та оформлення договору 89* �

Договір оренди автомобіля. Зразок
(додаток до статті "Беремо в оренду авто: умови та оформлення договору")

89* Д

Чи засвідчувати в нотаріуса договори оренди авто з фізособою 89* 6

Операційна оренда автомобіля: яку первинку оформлювати 89* 7

Операційна оренда автомобіля: облік у орендодавця 89* 8

Операційна оренда автомобіля: облік у орендаря 89* ��

Бухоблік фінлізингу автомобіля 89* �7

Податковий облік фінлізингу автомобіля 89* �0

Хто та як сплачує податки в разі оренди авто у фізособи 89* �4

Підприємець здає авто в оренду: особливості оподаткування 89* �6

Ремонт/поліпшення орендованого авто: облік у орендаря 89* �8

Облік орендарем витрат на ремонт/поліпшення орендованого авто за власний рахунок
(без компенсації його вартості від орендодавця). Числовий приклад
(додаток до статті "Ремонт/поліпшення орендованого авто: облік у орендаря")

89* Д

Облік операцій із поліпшення орендарем транспортного засобу, у разі якщо орендодавець 
відшкодовує йому понесені витрати (грошима або зараховує в рахунок орендної плати). 
Числовий приклад (додаток до статті "Ремонт/поліпшення орендованого авто: облік у орендаря")

89* Д

Облік повернення орендованої автівки після закінчення дії договору оренди без відшкодування 
орендодавцем орендарю вартості зроблених ним поліпшень. Числовий приклад
(додаток до статті "Ремонт/поліпшення орендованого авто: облік у орендаря")

89* Д

Облік повернення орендованого авто після закінчення дії договору оренди з компенсацією 
орендодавцем орендарю вартості його поліпшень. Числовий приклад
(додаток до статті "Ремонт/поліпшення орендованого авто: облік у орендаря")

89* Д

Ремонт/поліпшення орендованого авто: облік в орендодавця 89* �4

КАСКО для автопарку: широко й у деталях 89* �9

Витрати на страхування власного авто: бухгалтерський та податковий облік 89* 4�

Авто потрапило в ДТП: облік страхового відшкодування, ремонту чи ліквідації 89* 46

Водій спровокував ДТП: чи може підприємство стягнути з нього завдану шкоду 89* ��

АВТОМОБІЛЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ № стор.
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КАТАЛОг

Зняття авто з обліку: покрокова методичка 89* ��

Заява про зняття автомобіля з реєстрації. Зразок
(додаток до статті "Зняття авто з обліку: покрокова методичка")

89* Д

Купівля-продаж авто: чи обов'язково нотаріально посвідчувати договір 89* �6

Продаємо легковик без проблем і заковик: документування та облік реалізації авто 89* �7

Облік реалізації автомобіля. Числовий приклад (додаток до статті
"Продаємо легковик без проблем і заковик: документування та облік реалізації авто")

89* Д

Продаж старого автомобіля: правила виписки податкової накладної 89* 6�

Викрадено автомобіль підприємства: що робити 90 8

ДИВІДЕНДИ № стор.

Виплата дивідендів: розглядаємо нюанси �8* �7

Державне сільгосппідприємство: чи платити йому держдивіденди �� �9

Підвищено базовий норматив: як нараховувати та сплачувати держдивіденди  
за 2013 рік (Коментар до листа Міністерства доходів і зборів України  
від 29.05.14 р. № 12519/7/99-99-15-02-02-17)

�9 �7

Лист Міністерства доходів і зборів України від 05.06.14 р. № 10034/6/99-99-19-02-02-15 "Про 
застосування МСФЗ при перерахуванні до держбюджету частини чистого прибутку (доходу)" 
(Коментар редакції: Про застосування міжнародних стандартів при розрахунку держдивідендів)

74 �6

Лист Міністерства доходів і зборів України від 20.06.14 р. № 14644/7/99-99-19-02-02-17  
"Щодо оподаткування дивідендів, отриманих від платників фіксованого сільгоспподатку"  
(Коментар редакції: Дивіденди від платника фіксованого сільгоспподатку: доходам бути)

74 �7

Залишок "дивідендних" авансів дозволили зарахувати в рахунок оплати "щомісячних"  
авансів із податку на прибуток
(Коментар до листа Міндоходів України від 17.07.14 р. № 17176/7/99-99-19-02-02-17)

74 ��

Заява про зарахування перевищення авансових внесків. Зразок
(додаток до коментаря "Залишок "дивідендних" авансів дозволили зарахувати
в рахунок оплати "щомісячних" авансів із податку на прибуток")

74 Д

ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ № стор.

Звіт про контрольовані операції: нюанси заповнення
— Хто, коли і як подає Звіт про КО
— За який звітний період подаємо перший Звіт про КО
— Заповнюємо загальні відомості про контрольовані операції
— Оформлюємо Додатки до Звіту про КО
— Заповнюємо розділ "Відомості про контрольовані операції" Додатка до Звіту про КО
— Як подати "товстий" Звіт про КО
— Відповідальність за неподання Звіту про КО

�4 ��

Звіт про контрольовані операції. Приклад заповнення
(додаток до статті "Звіт про контрольовані операції: нюанси заповнення)

�4 Д

Трансфертне ціноутворення: запізнілі, але гарні новини
(Коментар до Закону України від 13.05.14 р. № 1260-VII)

�� �6

Практика трансфертного ціноутворення: наполовину нова узагальнююча податкова консультація 
(коментар до Узагальнюючої податкової консультації з окремих питань застосування норм 
податкового законодавства щодо трансфертного ціноутворення, затвердженої наказом 
Міндоходів України від 01.07.14 р. № 368)

7� �7

Лист Міністерства доходів і зборів України від 15.05.14 р. № 8646/6/99-99-19-02-02-15
"Про визнання операцій контрольованими" (Коментар редакції:
Чи впливає перенесення чверті податкового збитку 2011 року на контрольованість операції)

74 ��

Посередництво: чи є передання товару між комітентом і комісіонером контрольованою 
операцією (Коментар до листа ДФСУ від 19.08.14 р. № 1991/6/99-99-19-02-02-15)

90 ��

"Контрольованість" для спільної діяльності та у відносинах із представництвами нерезидентів 
(Коментар до листів Міндоходів України від 10.04.14 р. № 6481/6/99-99-19-03-02-15 і від 15.05.14 р. 
№ 8645/6/99-99-19-02-02-15)

90 ��

У ЗОНІ АТО № стор.

Допомога вимушеним переселенцям: куди та з якими документами звертатися 6� 6

АВТОМОБІЛЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ № стор.
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80 8�

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг КАТАЛОг

Регіональні штаби із розміщення громадян України, які переселяються з тимчасово окупованої 
території України та районів ведення АТО в інші регіони України (додаток до статті
"Допомога вимушеним переселенцям: куди та з якими документами звертатися")

6� Д

Обласні державні адміністрації (додаток до статті "Допомога вимушеним переселенцям:
куди та з якими документами звертатися")

6� Д

Регіональні підрозділи органів соціального захисту населення (додаток до статті
"Допомога вимушеним переселенцям: куди та з якими документами звертатися")

6� Д

Регіональні підрозділи Служби у справах дітей та соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 
(додаток до статті "Допомога вимушеним переселенцям: куди та з якими документами 
звертатися")

6� Д

Страховка за шкоду, заподіяну в зоні АТО: реальність чи примара 77 ��

Допомога прикордонникам медикаментами: як відобразити в обліку 79 �8

Накладна. Зразок
(додаток до статті "Допомога прикордонникам медикаментами: як відобразити в обліку")

79 Д

Податкова накладна. Зразок
(додаток до статті "Допомога прикордонникам медикаментами: як відобразити в обліку")

79 Д

Заповнення реєстру виданих і отриманих податкових накладних. Зразок
(додаток до статті "Допомога прикордонникам медикаментами: як відобразити в обліку")

79 Д

День роботи за графіком — святковий: як оплачувати мобілізованому 79 ��

Співробітники в зоні АТО не виходять на роботу: дії роботодавця 8� 6

Лист Міністерства соціальної політики України від 08.07.14 р. № 7302/3/14-14/13
"Про збереження місця роботи працівників, які переміщуються з районів проведення 
антитерористичної операції або залишаються у таких районах"
(додаток до статті "Співробітники в зоні АТО не виходять на роботу: дії роботодавця")

8� Д

Пояснювальна записка про відсутність на роботі через проведення АТО. Зразок
(додаток до статті "Співробітники в зоні АТО не виходять на роботу: дії роботодавця")

8� Д

Наказ про відсутність працівника на роботі з поважної причини через проведення АТО. Зразок 
(додаток до статті "Співробітники в зоні АТО не виходять на роботу: дії роботодавця")

8� Д

Благодійник відновлює руйнування бюджетної установи: правила обліку 84 7

Оренда житла працівникам, переселеним із зони АТО: обліково-податкові наслідки 8� 7

Безкоштовний ремонт об'єктів соцінфраструктури: коли добро не спить 8� �0

Бухоблік безоплатного виконання ремонтних робіт. Числовий приклад
(додаток до статті "Безкоштовний ремонт об'єктів соцінфраструктури: коли добро не спить")

8� Д

Робота в зоні АТО: організуємо працю вдома 87 8

Заява про роботу вдома. Зразок
(додаток до статті "Робота в зоні АТО: організуємо працю вдома")

87 Д

Наказ про роботу вдома. Зразок
(додаток до статті "Робота в зоні АТО: організуємо працю вдома")

87 Д

Зміна умов договору оренди приміщення у зв'язку з проведенням АТО 87 �0

Лист із пропозицією про внесення змін до договору оренди. Зразок
(додаток до статті "Зміна умов договору оренди приміщення у зв'язку з проведенням АТО")

87 Д

Додаткова угода про внесення змін до договору оренди. Зразок
(додаток до статті "Зміна умов договору оренди приміщення у зв'язку з проведенням АТО")

87 Д

ВИРОБНИЦТВО № стор.

Змінили призначення активу: чи уточнювати додаток Д5 до декларації з ПДВ �� 4�

Наказ про реалізацію обладнання. Зразок
(додаток до статті "Змінили призначення активу: чи уточнювати додаток Д5 до декларації з ПДВ")

�� Д

Підвищення кваліфікації працівника: оформлюємо правильно �� �6

Наказ про направлення на курси підвищення кваліфікації. Зразок
(додаток до статті "Підвищення кваліфікації працівника: оформлюємо правильно")

�� Д

Витрати на усунення браку з вини працівника: чи включаємо до собівартості продукції 4� 46

Відображення в бухобліку витрат підприємства на виправлення браку з вини працівни.
Числовий приклад (додаток до статті "Витрати на усунення браку з вини працівника:
чи включаємо до собівартості продукції")

4� Д

У ЗОНІ АТО № стор.
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КАТАЛОг

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

Перевезення всередині підприємства: як оформити списання пального 44 46

Картка витрачання пального навантажувача. Зразок
(додаток до статті "Перевезення всередині підприємства: як оформити списання пального")

44 Д

Наказ про затвердження форми первинного документа. Зразок
(додаток до статті "Перевезення всередині підприємства: як оформити списання пального")

44 Д

Які види діяльності потрібні для продажу власної продукції �4 ��

Чи вказують звільнені від оподаткування доходи в декларації з податку на прибуток �8 4�

Оренду виробничого цеху оплачено наперед: як обліковувати витрати �8 4�

Собівартість: бухгалтерська та податкова сутність 60* 4

Як обліковувати оплату відпусток та доплат працівникам, зайнятим у виробництві продукції 60* 7

Чи потрібно складати окремий документ для підтвердження фактично використаної сировини 
у виробництві

60* 9

Виробничий акт. Зразок (додаток до статті "Чи потрібно складати окремий документ
для підтвердження фактично використаної сировини у виробництві")

60* Д

Перевезення сировини всередині підприємства: до яких витрат включати вартість пального 60* �0

Загальновиробничі витрати від "А" до "Я": види, розподіл, облік 60* ��

Витяг із наказу про облікову політику щодо обліку загальновиробничих витрат. Зразок
(додаток до статті "Загальновиробничі витрати від "А" до "Я": види, розподіл, облік")

60* Д

Бухгалтерська довідка. Зразок 
додаток до статті "Загальновиробничі витрати від "А" до "Я": види, розподіл, облік")

60* Д

Виробляємо один вид продукції: чи будуть загальновиробничі витрати 60* �7

Облік витрат на пусконалагоджувальні роботи перед початком виробництва 60* �8

Бухоблік придбання ОЗ та їх налагодження. Числовий приклад
(додаток до статті "Облік витрат на пусконалагоджувальні роботи перед початком виробництва")

60* Д

Калькуляція собівартості та податкові витрати: чи є зв'язок 60* �9

Як розробити норми списання матеріалів на виробництво продукції 60* ��

Лист Міністерства фінансів України від 15.04.05 р. № 31-04220-20-17/6687
"Щодо наднормативних виробничих витрат"
(додаток до статті "Як розробити норми списання матеріалів на виробництво продукції")

60* Д

Норми витрат матеріалів. Зразок
(додаток до статті "Як розробити норми списання матеріалів на виробництво продукції")

60* Д

Повідомлення про зміну норм витрати матеріалів. Зразок
(додаток до статті "Як розробити норми списання матеріалів на виробництво продукції")

60* Д

Наднормативне витрачання матеріалів: відображаємо в обліку 60* ��

Акт-вимога на заміну (додатковий відпуск) матеріалів. Зразок (додаток до статті "Наднормативне 
витрачання матеріалів: відображаємо в обліку")

60* Д

Напівфабрикат власного виробництва: як продати та сформувати собівартість 60* �4

Реалізація напівфабрикатів власного виробництва: як обліковувати. Числовий приклад (додаток 
до статті "Напівфабрикат власного виробництва: як продати та сформувати собівартість")

60* Д

Допоміжне виробництво: як налагодити облік 60* �6

Супутня продукція та відходи виробництва: визначаємо вартість та обліковуємо 60* ��

Облік супутньої продукції. Числовий приклад (додаток до статті
"Супутня продукція та відходи виробництва: визначаємо вартість та обліковуємо")

60* Д

Облік зворотних відходів. Числовий приклад (додаток до статті
"Супутня продукція та відходи виробництва: визначаємо вартість та обліковуємо")

60* Д

Облік безповоротних відходів. Числовий приклад (додаток до статті
"Супутня продукція та відходи виробництва: визначаємо вартість та обліковуємо")

60* Д

Брак у виробництві: облік та оподаткування 60* �7

Працівник відшкодовує вартість браку: як обліковувати 60* 40

Облік загальновиробничих витрат у період сезонних перерв 60* 4�

Якими документами оприбутковувати готову продукцію на склад 60* 46

Накладна-вимога на відпуск / внутрішнє переміщення / матеріалів. Зразок
(додаток до статті "Якими документами оприбутковувати готову продукцію на склад")

60* Д

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

КАТАЛОг КАТАЛОг

Матеріальний звіт. Зразок (додаток до статті "Якими документами оприбутковувати готову 
продукцію на склад")

60* Д

Облік витрат на обслуговування та ремонт виробничого обладнання 69 4�

Облік витрат на обслуговування та ремонт виробничого обладнання. Числовий приклад (додаток 
до статті "Облік витрат на обслуговування та ремонт виробничого обладнання")

69 Д

Куди списати нерозподілені постійні загальновиробничі витрати, якщо у звітному періоді 
продукцію не продавали

69 4�

Тимчасово розміщуємо поворотні відходи на підприємстві: чи платити екоподаток 76 �6

Виробництво зупинили, а цехи здали в оренду: що з обліком 77 8

Чи включати до виробничої собівартості напівфабрикату загальновиробничі витрати 8� 46

Облік виробництва готової продукції та напівфабрикатів. Числовий приклад (додаток до 
статті "Чи включати до виробничої собівартості напівфабрикату загальновиробничі витрати")

8� Д

Транспорт застосовують для доставки сировини на підприємство й товару до магазину: що з 
витратами на паливо та ремонт

8� 47

Облік витрат на придбання сировини та доставку готової продукції до магазину.Числовий 
приклад (додаток до статті "Транспорт застосовують для доставки сировини на підприємство й 
товару до магазину: що з витратами на паливо та ремонт")

8� Д

Страхування від нещасних випадків на транспорті: чи обов'язкове для водіїв ГЗК 8� ��

Особливості калькулювання собівартості у хлібопекарському виробництві 8� �0

Порівняльна характеристика витрат згідно з Порядком № 373 
та П(С)БО 16 "Витрати" (додаток до статті "Особливості калькулювання собівартості у 
хлібопекарському виробництві")

8� Д

Калькуляція оптової ціни хліба. Зразок (додаток до статті "Особливості калькулювання 
собівартості у хлібопекарському виробництві")

8� Д

Чи амортизують витрати на придбання обігрівачів для опалення виробничих приміщень 88 ��

Наказ про придбання обігрівачів. Зразок (додаток до статті "Чи амортизують витрати на 
придбання обігрівачів для опалення виробничих приміщень")

88 Д

БУДІВНИЦТВО № стор.

Чи обов'язкова умова страхування ризиків у договорі будівельного підряду �� �0

Фрагмент договору, за яким взаємних зобов'язань страхування ризиків немає і відповідальність 
у разі їх настання несе підрядник (додаток до статті "Чи обов'язкова умова страхування ризиків у 
договорі будівельного підряду")

�� Д

Проектна документація: на що звернути увагу при її придбанні 4� �4

Ліквідація об'єкта незавершеного будівництва: ПДВшні наслідки 6� �7

Акт списання об'єкта незавершеного будівництва. Зразок (додаток до статті "Ліквідація об'єкта 
незавершеного будівництва: ПДВшні наслідки")

6� Д

Доступне житло: ПДВ-пільгуванння та ціноутворення 6� ��

Будпідряд: як повернути невідпрацьований аванс 76 �4

КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО № стор.

Позовна давність: чи можна списати депоновану зарплату �� 46

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 16.07.07 р. № 192/06/186  
"Про строк позовної давності" (додаток до статті "Позовна давність: чи можна списати 
депоновану зарплату")

�� Д

Прибирання прилеглої території: правове оформлення �4 47

Чи включати винагороду за ЦПД до фонду оплати праці та чи існує її мінімальний розмір �� �

Ліквідація зруйнованих дорожніх знаків: чи нараховувати ПДВ �� 6

Акт оцінки збитків, завданих суб'єкту господарювання (державі, територіальній громаді в особі). 
Зразок (додаток до статті "Ліквідація зруйнованих дорожніх знаків: чи нараховувати ПДВ")

�� Д

Компенсація за підвищення комунальних тарифів: що, де, кому (коментар до постанови КМУ від 
05.04.14 р. № 83)

�� �9

Перехідні операції з надання житлово-комунальних послуг: відображаємо в прибутковому обліку 40 �8

Облік перехідних операцій із надання житлово-комунальних послуг. Числовий приклад 
(додаток до статті "Перехідні операції з надання житлово-комунальних послуг: відображаємо 
в прибутковому обліку")

40 Д

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

КАТАЛОг

Чи може приватний ЖЕК бути на єдиному податку 47 4�

Зустрічаємо нові старі види компослуг та вчимося по-новому платити за теплоенергію  
(Коментар до Закону України "Про внесення змін до деяких законів України  
щодо удосконалення розрахунків за енергоносії" від 10.04.14 р. № 1198-VII)

49 �4

Передання основних засобів комунальної власності: бухоблікові особливості 49 46

ЖЕК ремонтує водний стояк: чи платять жильці �4 47

Ліквідація комунального підприємства: нюанси пред'явлення вимог кредиторів та списання 
заборгованості

�8 47

Зарплата працівників компідприємств: з ким погоджувати її розмір �9 4�

Облік списання комунальних боргів населення, за якими минув строк позовної давності 6� �7

Чи сплачують екоподаток при використанні бензинової газонокосарки 6� �9

Сплата ЖЕКами земподатку: огляд судової практики 6� 40

Жильця квартири мобілізовано: чи перераховують плату за комунальні послуги 67 40

Нав'язаний домофон: чи є привід для претензій до ЖЕКу 7� ��

Застрахували працівників-пожежних: чи будуть податки та єдиний внесок 77 ��

Житлові субсидії, пільги та дотації: ПДВшний облік у ЖЕКу 8� �6

Почім газ для народу: пам'ятка кожному 87 4�

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО № стор.

Правила перерахунку сум ПДВ на спецрахунок �� 40

Орендна плата у відробітковій формі: як утримувати податок на доходи �� ��

Підприємство зберігає власне зерно: чи треба йому сертифікувати зерносховище �� �6

Збільшиться податкове навантаження для платників фіксованого сільгоспподатку  
(Коментар до Закону України від 27.03.14 р. № 1166-VII)

����* �9

Платник ФСП передав землю в суборенду загальносистемнику: чи платити земподаток �4 4�

Куди в бухобліку відносити відсотки за кредит, залучений для купівлі саджанців �� 46

Чи може фермерське господарство мати й директора, і голову �6 47

Спадкування фермерського господарства: долаємо труднощі �7 4�

Зерновий ПДВ під антикризовим соусом �9 �4

До побачення, ФСП! Коли вперше звітувати з податку на прибуток 4� �0

Трактор придбано для здавання в оренду: у якій декларації відображають вхідний ПДВ 46 6�

Правила перерахунку сум ПДВ на спецрахунок 49 �0

Робота сторонніх у фермерському господарстві: оформляємо правильно �0 44

Уціняємо некондиційні та списуємо зіпсовані овочі �� 6

Акт уцінки некондиційних овочів. Зразок (додаток до статті "Уціняємо некондиційні та списуємо 
зіпсовані овочі")

�� Д

Акт списання зіпсованих овочів. Зразок (додаток до статті "Уціняємо некондиційні та списуємо 
зіпсовані овочі")

�� Д

Органічна сільгосппродукція: виробляємо, маркуємо, продаємо  
(Коментар до Закону України "Про виробництво та обіг органічної  
сільськогосподарської продукції та сировини" від 03.09.13 р. № 425-VII)

�� �8

Сільгосппідприємство надає матдопомогу неприбутковим організаціям: облік та оподаткування �� �8

Оренда землі в різних місцевих радах: куди сплачувати податок на доходи �� �9

Державне сільгосппідприємство: чи платити йому держдивіденди �� �9

Псування продукції під час зберігання: як списати й відобразити в обліку �4 �4

Акт на списання зіпсованої продукції. Зразок 
(додаток до статті "Псування продукції під час зберігання: як списати й відобразити в обліку")

�4 Д

Хто повинен відображати в статзвітності інформацію щодо посіву та збору врожаю:  
замовник чи підрядник

�8 4�

Аграрій придбав товари для адмінцілей: відображаємо в декларації з ПДВ �9 4�

Як визначити частку майна члена фермерського господарства в разі його виходу 6� 46

Сільгосппідприємство отримало відсотки за депозитом: наслідки для ФСП і спецрежиму з ПДВ 6� 47

Аванси та посіви: особливості відображення ПДВ 7� �0

КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО № стор.
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КАТАЛОг КАТАЛОг

Оприбутковуємо зерно та солому, отримані від урожаю 7� 47

Безкоштовне харчування працівників: чи можна включити до витрат 76 �0

Безкоштовне харчування працівників: як обкласти ПДВ 76 �0

Безкоштовне харчування працівників: чи сплачувати єдиний внесок та податок на доходи 76 ��

Чи включають доходи від реалізації інвалюти та курсових різниць до розрахунку сільгоспчастки 76 ��

За який період сільгоспникам-прибутківцям подавати фінзвітність контролерам 77 �8

Чи можна аграрію орендувати землі, надані для ведення ОСГ 77 �9

Реєстрація сільгосппідприємства суб'єктом ПДВ-спецрежиму: алгоритм дій 78* 4

Яку продукцію відносять до сільськогосподарської 78* 6

Виробництво продукції на давальницьких умовах і спецрежим 78* 7

На які цілі можна використати кошти спецрахунку 78* 8

Відображення продажу сільськогосподарських основних засобів 78* ��

Коригування податкового кредиту при передачі необоротних активів  
із загальної діяльності в сільськогосподарську

78* ��

Коригування податкового кредиту в разі переходу на сільгоспрежим 78* ��

М'ясо-молочний ПДВ 78* �4

Імпорт зернових: режим оподаткування 78* �6

Як відображають експорт сільгосппродукції 78* �7

З якого моменту та в які строки можна використовувати кошти спецрахунку 78* �8

Чи можна повернути переплату зі спецрахунку 78* �9

Чи повинен підприємець обкладати ПДВ перше постачання зернових і технічних культур 78* ��

Чи поєднуються спільна діяльність і спецрежим із ПДВ 78* ��

Убуток сільгосптоварів понад норму: чи коригують податковий кредит 78* ��

Чи є місце самоштрафу у звітності з ПДВ спецрежимника 78* �4

Як правильно заповнити додаток ДС9 до спецдекларації 78* ��

Причини та порядок прощання зі спецрежимом із ПДВ 78* �7

Коли новостворене підприємство може здобути статус платника ФСП 78* �9

Коли приєднане підприємство не завадить утриматися на ФСП 78* �9

Чи завадить відстрочений податковий борг стати платником ФСП 78* �0

Коли трансформоване підприємство може стати ФСПшником 78* �0

Скасували реєстрацію ФСПшника через порушення: коли переходити на загальну систему 78* ��

ФСПшник виробляє і продає підакцизні товари: чи залишиться він на спецрежимі 78* ��

Частка сільгоспвиробництва менше 75% через форс-мажор: чи бути ФСП 78* ��

Чи включають відсотки за депозитом та фіндопомогу до загальної суми доходу 78* ��

Як розраховується сума ФСП 78* �4

Як коригувати ФСП протягом року 78* ��

За які ділянки сплачувати земельний податок 78* �8

Як подавати декларацію, якщо земельні ділянки знаходяться на території одного органу 
місцевого самоврядування

78* �9

Договір оренди не зареєстровано: чи включати земельну ділянку в декларацію 78* 40

Як добровільно "зіскочити" з ФСП 78* 4�

Як відзвітувати з прибутку, якщо з наступного року переходимо на ФСП 78* 4�

Порядок відображення в податкових доходах спецрежимного ПДВ 78* 4�

Вирощування та реалізація біологічних активів у податковому обліку 78* 4�

Сільськогосподарська продукція: касовий бік 78* 44

Готівка здавальникам сільгосппродукції: правила виплати 78* 4�

Сільгосппродукцію продають з автомашини: РРО не потрібен 78* 46

Ліміт каси для сільгоспників: розраховуємо без проблем 78* 47

Правила оподаткування закупки сільгосппродукції в населення 80 �0

Визначаємо виробничу собівартість зерна 80 ��

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО № стор.
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КАТАЛОг

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

Чи можна відкрити два ПДВшних спецрахунки 8� ��

Вхідний ПДВ при закупівлі зернових у сільгоспвиробників 8� ��

Загибель посівів та тварин: правила обліку та оподаткування 8� 40

ПДВшні особливості зернопостачання (Коментар до листа Міндоходів України від 08.07.14 р. 
№ 12601/6/99-99-19-03-02-15)

87 �8

ЕКСПЕДИРУВАННЯ, ТРАНСПОРТ, ЛОГІСТИКА № стор.

Страхування водіїв від нещасних випадків на транспорті: відображаємо в обліку �� 8

Вантажні перевезення: чи потрібно оформлювати подорожній лист 86* �7

Якими документами перевізнику списувати пальне 86* �8

Подорожній лист вантажного автомобіля. Зразок 
(додаток до статті "Якими документами перевізнику списувати пальне")

86* Д

Подорожній лист службового легкового автомобіля. Зразок 
(додаток до статті "Якими документами перевізнику списувати пальне")

86* Д

Для чого потрібна товарно-транспортна накладна 86* 4�

Товарно-транспортна накладна (ф. № 1-ТН). Зразок 
(додаток до статті "Для чого потрібна товарно-транспортна накладна")

86* Д

Простій вантажного авто на митниці: оподаткування та облік 87 47

ТОРГІВЛЯ № стор.

Чи потрібен дозвіл на розміщення цінового табло на АЗС �4 �8

Звіримо годинника: Z-звіт і податкова накладна при цілодобовій роботі �6 ��

Заповнення розділу 2 КОРО та підсумкової податкової накладної при цілодобовій роботі 
торговельної точки. Зразок (додаток до статті "Звіримо годинника: Z-звіт і податкова накладна 
при цілодобовій роботі")

�6 Д

Чи можна підприємцю переміщувати тютюнові вироби між своїми торговельними точками �7 ��

Частину торгових рядів ринку не використовують: чи можна визнавати пов'язані з ними витрати 40 40

Акт про тимчасове виведення основних фондів з виробничого процесу та їх консервацію. 
Зразок (додаток до статті "Частину торгових рядів ринку не використовують: чи можна визнавати 
пов'язані з ними витрати")

40 Д

Товар оплачують карткою: облік у продавця 4�4� �6

Аптека продала ліки без ПДВ: як відобразити податкові зобов'язання 44 40

Чи можна відкоригувати нарахований при продажу медвиробів 20%-вий ПДВ 44 4�

Заповнення розрахунку коригування й нової податкової накладної. Приклад (додаток до 
статті "Чи можна відкоригувати нарахований при продажу медвиробів 20%-вий ПДВ")

44 Д

Чи розподіляють вхідний ПДВ при припиненні пільгованої діяльності 44 4�

Підприємство припинило пільгові постачання: чи можна відновити податковий кредит 44 4�

Чи розподіляють вхідний ПДВ при постачаннях, оподатковуваних 20%-вим і 7%-вим ПДВ 44 44

Відвантажили бюджетній організації медвиріб без ПДВ: чи потрібно нараховувати податкові 
зобов'язання при одержанні грошей

44 44

Повернення товару, оплаченого через термінал: як правильно все оформити 47 6

Заява про повернення коштів за товар. Зразок (додаток до статті "Повернення товару, 
оплаченого через термінал: як правильно все оформити")

47 Д

Акт видачі коштів. Зразок (додаток до статті "Повернення товару, оплаченого через термінал: 
як правильно все оформити")

47 Д

Бухоблік повернення товару, оплаченого через термінал. Числовий приклад (додаток до 
статті "Повернення товару, оплаченого через термінал: як правильно все оформити")

47 Д

Супермаркет замість банкомата: як торговцю видати готівку 49 �6

Фіскальний касовий чек видачі коштів (ф. № ФКЧ-2). Зразок 
(додаток до статті "Супермаркет замість банкомата: як торговцю видати готівку")

49 Д

Цінник на імпортний товар: якою мовою вказувати торговельну марку �� 8

Заповнення цінника на імпортний товар. Зразок 
(додаток до статті "Цінник на імпортний товар: якою мовою вказувати торговельну марку")

�� Д

Чи може єдинник торгувати вроздріб вином та пивом, і що для цього потрібно �� ��

Магазин одягу: чи потрібні сертифікати на дитячі товари �� �7

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО № стор.
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При розрахунках за товари карткою продавець не обробляє персональних даних �4 �0

Гнучкий графік для касира: чи можливо це �� �8

Алкоголь продано за ціною, нижчою за мінімальну: як розраховують розмір санкцій 6� 47

Автозаправка з мережі АЗС: чи потрібно їй вести свою касову книгу 6� 46

Касова книга. Зразок (додаток до статті "Автозаправка з мережі АЗС: 
чи потрібно їй вести свою касову книгу")

6� Д

Торгівля алкоголем через комісіонера: чи потрібна оптова ліцензія 6� 47

Чи потрібна ліцензія мережі АЗС на перевезення своїх нафтопродуктів 66 �4

Статдослідження в магазині підприємця: чи допускати спеціаліста органу статистики 66 �9

Торгівля зі складу: чи потрібно оформляти куточок покупця 66 40

Чи може власник аптеки без провізорської освіти бути її завідуючим 7� �8

Розбійний напад на магазин: алгоритм дій підприємства 7� �

Заява про кримінальне правопорушення. Зразок 
(додаток до статті "Розбійний напад на магазин: алгоритм дій підприємства")

7� Д

Цивільний позов у кримінальному провадженні. Зразок 
(додаток до статті "Розбійний напад на магазин: алгоритм дій підприємства")

7� Д

Заява про арешт майна підозрюваного. Зразок 
(додаток до статті "Розбійний напад на магазин: алгоритм дій підприємства")

7� Д

Крадіжка товарів у магазині внаслідок розбою: облік та оподаткування 7� 8

Торгівля алкоголем на розлив і вроздріб: скільки ліцензій потрібно 7� �9

Чи можуть фізособи-єдинники торгувати ювелірними виробами 76 �7

Як виписувати ПН і вести реєстр магазинам торговельної мережі 76 46

Податкова накладна. Зразок 
(додаток до статті "Як виписувати ПН і вести реєстр магазинам торговельної мережі")

76 Д

Реєстр виданих та отриманих податкових накладних. Зразок 
(додаток до статті "Як виписувати ПН і вести реєстр магазинам торговельної мережі")

76 Д

Сільгосппродукцію продають з автомашини: РРО не потрібен 78* 46

ТУРИЗМ № стор.

Туроператор зазнає збитків: чи потрібно нараховувати ПДВ �� 44

Чи правомірно укладати цивільно-правові договори з фізособами для збуту турпродукту �� 4�

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 16.05.11 р. № 151/06/186-11 
"Різниця між трудовим і цивільно-правовим договором" (додаток до статті "Чи правомірно 
укладати цивільно-правові договори з фізособами для збуту турпродукту")

�� Д

Реалізований турпродукт ще не сформовано: як турагенту нарахувати ПДВ �7 4�

Як турагенту уточнити податкові зобов'язання. Числовий приклад (додаток до 
статті "Реалізований турпродукт ще не сформовано: як турагенту нарахувати ПДВ")

�7 Д

Чи має право турагент підписувати з туристом акт  
про надання інформаційно-консультаційних послуг

�� ��

Турагент вносить кошти на рахунок: що писати в "Призначенні платежу" 6� ��

Заява на переказ готівки. Зразок (додаток до статті "Турагент вносить кошти на рахунок: 
що писати в "Призначенні платежу")

6� Д

Передоплата за турпослуги: як провести через РРО 70 4�

Повертаємо гроші туристу: особливості оформлення 7� 4�

Заповнення платіжного доручення та видаткового касового ордера. Зразок (додаток до 
статті "Повертаємо гроші туристу: особливості оформлення")

7� Д

Заява про розірвання договору на туристичні послуги. Зразок (додаток до статті "Повертаємо 
гроші туристу: особливості оформлення")

7� Д

Туроператор продає путівки туристам: чи потрібен РРО 76 8

Постанова Вищого адміністративного суду України від 04.03.14 р. № К-25832/10 
(додаток до статті "Туроператор продає путівки туристам: чи потрібен РРО")

76 Д

Винагорода турагента: якими первинними документами підтвердити суму доходу 80 �

Туроператор відкриває філію: чи потрібно одержувати нову ліцензію 88 �6

ТОРГІВЛЯ № стор.
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КАТАЛОг

У турагента зависли копійки через неточні розрахунки: чи визнавати дохід 88 �7

НЕПРИБУТКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ № стор.

Чи треба неприбутківцям із кодом "0011" подавати Неприбутковий звіт за I квартал 2014 року �4 ��

Лист Міністерства доходів і зборів України від 30.12.13 р. № 18709/6/99-99-19-03-02-15 (додаток до 
статті "Чи треба неприбутківцям із кодом "0011" подавати Неприбутковий звіт за I квартал 2014 
року")

�4 Д

ОСББ установило сервітут на нерухоме майно: які податкові наслідки �6 �6

Відображення в бухобліку ОСББ доходу від сервітуту на нерухоме майно. Числовий приклад 
(додаток до статті "ОСББ установило сервітут на нерухоме майно: які податкові наслідки")

�6 Д

Чи може громадська організація бути засновником ТОВ 47 4�

Садівниче товариство-неприбутківець здає в оренду приміщення: нюанси обліку 6� 44

ОCББ і статус неприбутковості: чому податківці бувають проти 69 40

Позовна заява про визнання протиправними дій і зобов'язання включити до Реєстру 
неприбуткових установ та організацій об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. 
Зразок (додаток до статті "ОCББ і статус неприбутковості: чому податківці бувають проти")

69 Д

ПОСЛУГИ № стор.

Купуємо волосся в населення: організація та облік �� ��

Закупівельний акт. Зразок (додаток до статті "Купуємо волосся в населення: організація та облік") �� Д

Стрижка без імені: як правильно виписати прибутковий касовий ордер �� 4�

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ № стор.

"Валютні" зміни для бухгалтера в питаннях і відповідях �6 �4

Сплата митних платежів: визначаємо валютний курс 
(Коментар до Закону України від 10.04.14 р. № 1200-VII)

�9 �4

Курс валют змінюється щодня: як визначати податкові зобов'язання �9 �7

Зерно купили в сільгосппідприємства з ПДВ: як відобразити його експорт без ПДВ 40 46

Дозвільні документи у сфері ЗЕД 4�4� ��

Пов'язані однією метою: приведено у відповідність окремі норми МКУ і ПКУ 
(Коментар до Закону України від 10.04.14 р. № 1201-VII)

47 �7

Правила інтерпретації УКТ ЗЕД: що потрібно знати експортерам та імпортерам �0 8

Митний кодекс — новий, підхід до урахування транспортних витрат у митній вартості — старий 
(Коментар до листа Міндоходів України від 06.05.14 р. № 10361/7/99-99-10-03-02-17)

�� ��

Неправильна класифікація товарів: коли настає відповідальність і як захиститися �� 4�

Курсові різниці при частковому погашенні заборгованості: говоримо про облік �� �0

Кілька відвантажень нерезиденту протягом тижня: чи можна використовувати середній курс �� ��

Як обліковувати роздачу рекламної продукції на виставці за кордоном 6� 4�

Про заходи щодо запобігання митним порушенням при експорті сільгосппродукції 
(Коментар до листа Міндоходів України від 05.06.14 р. № 13217/7/99-99-08-03-02-17)

6� ��

Як оприбуткувати зразки товарів, безоплатно отримані від нерезидента 6� ��

Лист Міндоходів і зборів України від 07.04.14 р. № 6123/6/99-99-19-04-02-15 "Щодо звільнення 
від оподаткування операцій із ввезення на митну територію України племінних чистопородних 
тварин" (Коментар редакції: Застосування кодів УКТ ЗЕД-2012)

6� �0

Оренда рухомого майна в нерезидента: оформлюємо та обираємо митний режим 66 6

Акт приймання-передачі наданих орендних послуг. Зразок (додаток до статті 
"Оренда рухомого майна в нерезидента: оформлюємо та обираємо митний режим")

66 Д

Податок на прибуток: специфіка при оренді рухомого майна в нерезидента 66 8

Чи потрібно утримувати податок на доходи нерезидентів при оренді рухомого майна 
в нерезидента

66 9

Особливості ПДВшного обліку рухомого майна в нерезидента 66 �0

Бухоблік оренди рухомого майна в нерезидента 66 ��

Торгівля з державами ЄАВТ: як отримати сертифікат із перевезення товару EUR.1 
(Коментар до Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката 
з перевезення товару EUR.1 відповідно до Угоди про вільну торгівлю між Україною 
та державами ЄА, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.05.14 р. № 652)

7� �0

ТУРИЗМ № стор.
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Порядок заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення товару EUR.1 
відповідно до Угоди про вільну торгівлю між Україною та державами ЄА, затверджений наказом 
Міністерства фінансів України від 29.05.14 р. № 652 (додаток до коментаря 
"Торгівля з державами ЄАВТ: як отримати сертифікат із перевезення товару EUR.1")

7� Д

Продаж інвалюти: облік курсових різниць, перерахованих до держбюджету 7� 4�

Лист НБУ від 26.03.14 р. № 29-207/12713 "Щодо перерахування сум позитивної курсової різниці 
до державного бюджету України" (додаток до статті "Продаж інвалюти: облік курсових різниць, 
перерахованих до держбюджету")

7� Д

Розрахунки з нерезидентом не знято з контролю: чи можна резиденту закрити поточний рахунок 
(Коментар до постанови Правління НБУ "Про внесення зміни до Інструкції про порядок відкриття, 
використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах" від 29.07.14 р. № 450)

76 ��

Імпорт зернових: режим оподаткування 78* �6

Як відображають експорт сільгосппродукції 78* �7

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ № стор.

Євроінтеграція: бухаспект 67 ��

Контрагенти з країн ЄС: як укласти договори 69 ��

Контрагенти з країн ЄС: як укласти договори 70 4�

Започатковуємо бізнес у Франції: яку організаційно-правову форму підприємства обрати 87 ��

Скасування мит на ввезення товарів до Євросоюзу: яких товарів стосується 87 �8

ЕКСПОРТ ТОВАРІВ У ЄС № стор.

Бажаєте торгувати з країнами ЄС? — Yes! �7 �7

Перелік товарів, експорт яких за бартерними (товарообмінними) операціями забороняється 
(Додаток 1 до постанови КМУ від 29.04.99 р. № 756) (додаток до статті "Бажаєте торгувати з 
країнами ЄС? — Yes!")

�7 Д

Товари, експорт яких ліцензується у 2014 р. (додаток до статті "Бажаєте торгувати з країнами 
ЄС? — Yes!")

�7 Д

Переліки товарів, на які законодавством установлено обмеження щодо їх переміщення (експорту) 
через митний кордон України (додаток до статті "Бажаєте торгувати з країнами ЄС? — Yes!")

�7 Д

Лист Міндоходів України від 25.11.13 р. № 25140/7/99-99-24-01-10-1 (додаток до статті "Бажаєте 
торгувати з країнами ЄС? — Yes!")

�7 Д

Експорт до країн ЄС: які товари потрапили в пільговий режим �9 �8

Тарифний графік ЄС. Група 01 "Живі тварини" (Додаток 1 до Регламенту (ЄС) № 374/2014 
Європейського парламенту і Ради) (додаток до статті "Експорт до країн ЄС: які товари потрапили 
в пільговий режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 02 "М'ясо та їстівні субпродукти" (Додаток 1 до Регламенту (ЄС) 
№ 374/2014 Європейського парламенту і Ради) (додаток до статті "Експорт до країн ЄС: 
які товари потрапили в пільговий режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 03 "Риба і ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні" 
(Додаток 1 до Регламенту (ЄС) № 374/2014 Європейського парламенту і Ради) 
(додаток до статті "Експорт до країн ЄС: які товари потрапили в пільговий режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 04 "Молоко та молочні продукти; яйця птахів; натуральний мед; 
харчові продукти тваринного походження, в іншому місці не пойменовані" 
(Додаток 1 до Регламенту (ЄС) № 374/2014 Європейського парламенту і Ради) 
(додаток до статті "Експорт до країн ЄС: які товари потрапили в пільговий режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 05 "Інші продукти тваринного походження, в іншому місці не 
зазначені" (Додаток 1 до Регламенту (ЄС) № 374/2014 Європейського парламенту і Ради) 
(додаток до статті "Експорт до країн ЄС: які товари потрапили в пільговий режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 06 "Живі дерева та інші рослини; цибулини, коріння та інші аналогічні 
частини рослин; зрізані квіти і декоративна зелень" (Додаток 1 до Регламенту (ЄС) № 374/2014 
Європейського парламенту і Ради) (додаток до статті "Експорт до країн ЄС: які товари потрапили 
в пільговий режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 07 "Овочі та деякі їстівні коренеплоди і бульби" (Додаток 1 до 
Регламенту (ЄС) № 374/2014 Європейського парламенту і Ради) (додаток до статті 
"Експорт до країн ЄС: які товари потрапили в пільговий режим")

�9 Д

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ № стор.
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Тарифний графік ЄС. Група 08 "Їстівні плоди та горіхи; цедра цитрусових або шкірки динь" 
(Додаток 1 до Регламенту (ЄС) № 374/2014 Європейського парламенту і Ради) (додаток до 
статті "Експорт до країн ЄС: які товари потрапили в пільговий режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 09 "Кава, чай, мате, або парагвайський чай, прянощі" (Додаток 1 до 
Регламенту (ЄС) № 374/2014 Європейського парламенту і Ради) (додаток до статті "Експорт до 
країн ЄС: які товари потрапили в пільговий режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 10 "Зернові культури" (Додаток 1 до Регламенту (ЄС) № 374/2014 
Європейського парламенту і Ради) (додаток до статті "Експорт до країн ЄС: які товари потрапили 
в пільговий режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 11 "Продукція борошномельно-круп'яної промисловості; 
солод; крохмалі; інулін; пшенична клейковина" (Додаток 1 до Регламенту (ЄС) № 374/2014 
Європейського парламенту і Ради) (додаток до статті "Експорт до країн ЄС: які товари потрапили 
в пільговий режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 12 "Насіння і плоди олійних рослин; інше насіння, плоди та зерна; 
технічні або лікарські рослини; солома і фураж" (Додаток 1 до Регламенту (ЄС) № 374/2014 
Європейського парламенту і Ради) (додаток до статті "Експорт до країн ЄС: які товари потрапили 
в пільговий режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 13 "Шелак природний неочищений; камеді, смоли та інші рослинні 
соки і екстракти", Група 14 "Рослинні матеріали для виготовлення плетених виробів; інші 
продукти рослинного походження, в іншому місці не зазначені" (Додаток 1 до Регламенту (ЄС) 
№ 374/2014 Європейського парламенту і Ради) (додаток до статті "Експорт до країн ЄС: 
які товари потрапили в пільговий режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 15 "Жири та олії тваринного або рослинного походження; продукти їх 
розщеплення; готові харчові жири; воски тваринного або рослинного походження" (Додаток 1 до 
Регламенту (ЄС) № 374/2014 Європейського парламенту і Ради) (додаток до статті 
"Експорт до країн ЄС: які товари потрапили в пільговий режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 16 "Готові харчові продукти з м'яса, риби або ракоподібних, молюсків 
або інших водяних безхребетних" (Додаток 1 до Регламенту (ЄС) № 374/2014 Європейського 
парламенту і Ради) (додаток до статті "Експорт до країн ЄС: які товари потрапили в пільговий 
режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 17 "Цукор і кондитерські вироби з цукру" (Додаток 1 до Регламенту 
(ЄС) № 374/2014 Європейського парламенту і Ради) (додаток до статті "Експорт до країн ЄС: 
які товари потрапили в пільговий режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 18 "Какао та продукти з нього" (Додаток 1 до Регламенту (ЄС) 
№ 374/2014 Європейського парламенту і Ради) (додаток до статті "Експорт до країн ЄС: 
які товари потрапили в пільговий режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 19 "Готові продукти із зерна зернових культур, борошна, крохмалю 
або молока; борошняні кондитерські вироби" (Додаток 1 до Регламенту (ЄС) № 374/2014 
Європейського парламенту і Ради) (додаток до статті "Експорт до країн ЄС: 
які товари потрапили в пільговий режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 20 "Продукти переробки овочів, плодів, горіхів або інших частин 
рослин" (Додаток 1 до Регламенту (ЄС) № 374/2014 Європейського парламенту і Ради) 
(додаток до статті "Експорт до країн ЄС: які товари потрапили в пільговий режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 21 "Різні харчові продукти" (Додаток 1 до Регламенту (ЄС) № 374/2014 
Європейського парламенту і Ради) (додаток до статті "Експорт до країн ЄС: які товари потрапили 
в пільговий режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 22 "Алкогольні і безалкогольні напої та оцет"
(Додаток 1 до Регламенту (ЄС) № 374/2014 Європейського парламенту і Ради) 
(додаток до статті "Експорт до країн ЄС: які товари потрапили в пільговий режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 23 "Залишки і відходи харчової промисловості; готові корми для 
тварин" (Додаток 1 до Регламенту (ЄС) № 374/2014 Європейського парламенту і Ради) (додаток до 
статті "Експорт до країн ЄС: які товари потрапили в пільговий режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 24 "Тютюн та промислові замінники тютюну" 
(Додаток 1 до Регламенту (ЄС) № 374/2014 Європейського парламенту і Ради) 
(додаток до статті "Експорт до країн ЄС: які товари потрапили в пільговий режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 26 "Руди, шлаки та зола" (Додаток 1 до Регламенту (ЄС) № 374/2014 
Європейського парламенту і Ради) (додаток до статті "Експорт до країн ЄС: які товари потрапили 
в пільговий режим")

�9 Д

ЕКСПОРТ ТОВАРІВ У ЄС № стор.
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Тарифний графік ЄС. Група 27 "Енергетичні матеріали; нафта та продукти її перегонки; 
бітумінозні речовини; воски мінеральні" (Додаток 1 до Регламенту (ЄС) № 374/2014 
Європейського парламенту і Ради) (додаток до статті "Експорт до країн ЄС: які товари потрапили 
в пільговий режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 28 "Продукти неорганічної хімії: сполуки неорганічні або органічні 
дорогоцінних металів, рідкоземельних металів, радіоактивних елементів або ізотопів" 
(Додаток 1 до Регламенту (ЄС) № 374/2014 Європейського парламенту і Ради) 
(додаток до статті "Експорт до країн ЄС: які товари потрапили в пільговий режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 29 "Органічні хімічні сполуки" (Додаток 1 до Регламенту (ЄС) 
№ 374/2014 Європейського парламенту і Ради) (додаток до статті "Експорт до країн ЄС: 
які товари потрапили в пільговий режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 30 "Фармацевтична продукція" (Додаток 1 до Регламенту (ЄС) 
№ 374/2014 Європейського парламенту і Ради) (додаток до статті "Експорт до країн ЄС: 
які товари потрапили в пільговий режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 31 "Добрива" (Додаток 1 до Регламенту (ЄС) № 374/2014 
Європейського парламенту і Ради) (додаток до статті "Експорт до країн ЄС: 
які товари потрапили в пільговий режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 32 "Екстракти дубильні або барвні; таніни та їх похідні, барвники, 
пігменти та інші фарбувальні матеріали, фарби і лаки; замазки та інші мастики; чорнило, туш" 
(Додаток 1 до Регламенту (ЄС) № 374/2014 Європейського парламенту і Ради) 
(додаток до статті "Експорт до країн ЄС: які товари потрапили в пільговий режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 33 "Ефірні олії та резиноїди; парфумерні, туалетні та косметичні 
препарати" (Додаток 1 до Регламенту (ЄС) № 374/2014 Європейського парламенту і Ради) 
(додаток до статті "Експорт до країн ЄС: які товари потрапили в пільговий режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 34 "Мило, поверхнево-активні органічні речовини, мийні засоби, 
мастильні матеріали, воски штучні та готові, суміші для чищення або полірування, свічки та 
аналогічні вироби, пасти для ліплення, пластилін, "стоматологічний віск" і суміші на основі гіпсу 
для стоматології" (Додаток 1 до Регламенту (ЄС) № 374/2014 Європейського парламенту і Ради) 
(додаток до статті "Експорт до країн ЄС: які товари потрапили в пільговий режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 35 "Білкові речовини; модифіковані крохмалі; клеї; ферменти" 
(Додаток 1 до Регламенту (ЄС) № 374/2014 Європейського парламенту і Ради) 
(додаток до статті "Експорт до країн ЄС: які товари потрапили в пільговий режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 36 "Порох і вибухові речовини; піротехнічні вироби; сірники; 
пірофорні сплави; деякі горючі матеріали" (Додаток 1 до Регламенту (ЄС) № 374/2014 
Європейського парламенту і Ради) (додаток до статті "Експорт до країн ЄС: які товари потрапили 
в пільговий режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 37 "Фотографічні або кінематографічні товари" 
(Додаток 1 до Регламенту (ЄС) № 374/2014 Європейського парламенту і Ради) 
(додаток до статті "Експорт до країн ЄС: які товари потрапили в пільговий режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 38 "Різноманітна хімічна продукція" (Додаток 1 до Регламенту (ЄС) 
№ 374/2014 Європейського парламенту і Ради) (додаток до статті "Експорт до країн ЄС: 
які товари потрапили в пільговий режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 39 "Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них" 
(Додаток 1 до Регламенту (ЄС) № 374/2014 Європейського парламенту і Ради) 
(додаток до статті "Експорт до країн ЄС: які товари потрапили в пільговий режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 40 "Каучук, гума та вироби з них" (Додаток 1 до Регламенту (ЄС) 
№ 374/2014 Європейського парламенту і Ради) (додаток до статті "Експорт до країн ЄС: 
які товари потрапили в пільговий режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 41 "Шкури необроблені (крім натурального та штучного хутра) і шкіра 
вичинена" (Додаток 1 до Регламенту (ЄС) № 374/2014 Європейського парламенту і Ради) 
(додаток до статті "Експорт до країн ЄС: які товари потрапили в пільговий режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 42 "Вироби із шкіри; шорно-сідельні вироби та упряж; дорожні речі, 
сумки та аналогічні товари; вироби з кишок тварин (крім кетгуту з натурального шовку)" 
(Додаток 1 до Регламенту (ЄС) № 374/2014 Європейського парламенту і Ради) 
(додаток до статті "Експорт до країн ЄС: які товари потрапили в пільговий режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 43 "Натуральне та штучне хутро; вироби з нього" 
(Додаток 1 до Регламенту (ЄС) № 374/2014 Європейського парламенту і Ради) 
(додаток до статті "Експорт до країн ЄС: які товари потрапили в пільговий режим")

�9 Д

ЕКСПОРТ ТОВАРІВ У ЄС № стор.
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Тарифний графік ЄС. Група 44 "Деревина і вироби з деревини, деревне вугілля" (Додаток 1 до 
Регламенту (ЄС) № 374/2014 Європейського парламенту і Ради) (додаток до статті "Експорт до 
країн ЄС: які товари потрапили в пільговий режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 45 "Корок та вироби з нього" (Додаток 1 до Регламенту (ЄС) 
№ 374/2014 Європейського парламенту і Ради) (додаток до статті "Експорт до країн ЄС: які товари 
потрапили в пільговий режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 46 "Вироби із соломи, трави еспарто та інших матеріалів, які 
використовуються для плетіння; кошикові вироби та плетені вироби" (Додаток 1 до Регламенту 
(ЄС) № 374/2014 Європейського парламенту і Ради) (додаток до статті "Експорт до країн ЄС: які 
товари потрапили в пільговий режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 47 "Маса з деревини або з інших волокнистих целюлозних матеріалів; 
папір або картон з повторно перероблених відходів і макулатури" (Додаток 1 до Регламенту (ЄС) 
№ 374/2014 Європейського парламенту і Ради) (додаток до статті "Експорт до країн ЄС: які товари 
потрапили в пільговий режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 48 "Папір і картон; вироби з паперової маси, паперу або картону" 
(Додаток 1 до Регламенту (ЄС) № 374/2014 Європейського парламенту і Ради) 
(додаток до статті "Експорт до країн ЄС: які товари потрапили в пільговий режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 49 "Друкована продукція, періодичні видання або інша продукція 
поліграфічної промисловості; рукописи або машинописні тексти та плани" 
(Додаток 1 до Регламенту (ЄС) № 374/2014 Європейського парламенту і Ради) 
(додаток до статті "Експорт до країн ЄС: які товари потрапили в пільговий режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 50 "Шовк" (Додаток 1 до Регламенту (ЄС) № 374/2014 Європейського 
парламенту і Ради) (додаток до статті "Експорт до країн ЄС: які товари потрапили в пільговий 
режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 51 "Вовна, тонкий та грубий волос тварин; пряжа і тканини з кінського 
волосу" (Додаток 1 до Регламенту (ЄС) № 374/2014 Європейського парламенту і Ради) 
(додаток до статті "Експорт до країн ЄС: які товари потрапили в пільговий режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 52 "Бавовна" (Додаток 1 до Регламенту (ЄС) № 374/2014 
Європейського парламенту і Ради) (додаток до статті "Експорт до країн ЄС: які товари потрапили 
в пільговий режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 53 "Інші рослинні текстильні волокна; пряжа з паперу і тканини з 
паперової пряжі" (Додаток 1 до Регламенту (ЄС) № 374/2014 Європейського парламенту і Ради) 
(додаток до статті "Експорт до країн ЄС: які товари потрапили в пільговий режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 54 "Нитки синтетичні або штучні; стрічкові та подібної форми нитки із 
синтетичних або штучних матеріалів" (Додаток 1 до Регламенту (ЄС) № 374/2014 Європейського 
парламенту і Ради) (додаток до статті "Експорт до країн ЄС: які товари потрапили в пільговий 
режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 55 "Синтетичні або штучні штапельні волокна" 
(Додаток 1 до Регламенту (ЄС) № 374/2014 Європейського парламенту і Ради) 
(додаток до статті "Експорт до країн ЄС: які товари потрапили в пільговий режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 56 "Вата, повсть і неткані матеріали; спеціальна пряжа; шпагати, 
мотузки, троси та канати і вироби з них" (Додаток 1 до Регламенту (ЄС) № 374/2014 
Європейського парламенту і Ради) (додаток до статті "Експорт до країн ЄС: які товари потрапили 
в пільговий режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 57 "Килими та інші текстильні покриття для підлоги" 
(Додаток 1 до Регламенту (ЄС) № 374/2014 Європейського парламенту і Ради) 
(додаток до статті "Експорт до країн ЄС: які товари потрапили в пільговий режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 58 "Спеціальні тканини; тафтингові текстильні матеріали; мережива; 
гобелени; оздоблювальні матеріали; вишивка" (Додаток 1 до Регламенту (ЄС) № 374/2014 
Європейського парламенту і Ради) (додаток до статті "Експорт до країн ЄС: які товари потрапили 
в пільговий режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 59 "Текстильні матеріали, просочені, покриті або дубльовані; 
текстильні вироби технічного призначення" (Додаток 1 до Регламенту (ЄС) № 374/2014 
Європейського парламенту і Ради) (додаток до статті "Експорт до країн ЄС: які товари потрапили 
в пільговий режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 60 "Трикотажні полотна" (Додаток 1 до Регламенту (ЄС) № 374/2014 
Європейського парламенту і Ради) (додаток до статті "Експорт до країн ЄС: які товари потрапили 
в пільговий режим")

�9 Д

ЕКСПОРТ ТОВАРІВ У ЄС № стор.
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КАТАЛОг КАТАЛОг

Тарифний графік ЄС. Група 61 "Одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні" 
(Додаток 1 до Регламенту (ЄС) № 374/2014 Європейського парламенту і Ради) 
(додаток до статті "Експорт до країн ЄС: які товари потрапили в пільговий режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 62 "Одяг та додаткові речі до одягу, текстильні, крім трикотажних" 
(Додаток 1 до Регламенту (ЄС) № 374/2014 Європейського парламенту і Ради) 
(додаток до статті "Експорт до країн ЄС: які товари потрапили в пільговий режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 63 "Інші готові текстильні вироби; набори; одяг та текстильні вироби, 
що використовувались; ганчір'я" (Додаток 1 до Регламенту (ЄС) № 374/2014 Європейського 
парламенту і Ради) (додаток до статті "Експорт до країн ЄС: які товари потрапили в пільговий 
режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 64 "Взуття, гетри та аналогічні вироби; їх частини" 
(Додаток 1 до Регламенту (ЄС) № 374/2014 Європейського парламенту і Ради) 
(додаток до статті "Експорт до країн ЄС: які товари потрапили в пільговий режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 65 "Головні убори та їх частини" (Додаток 1 до Регламенту (ЄС) 
№ 374/2014 Європейського парламенту і Ради) (додаток до статті "Експорт до країн ЄС: 
які товари потрапили в пільговий режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 66 "Парасольки, парасольки від сонця, палиці, палиці-сидіння, батоги, 
хлисти для верхової їзди та їх частини" (Додаток 1 до Регламенту (ЄС) № 374/2014 Європейського 
парламенту і Ради) (додаток до статті "Експорт до країн ЄС: які товари потрапили в пільговий 
режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 67 "Оброблені пір'я та пух і вироби з них; штучні квіти; вироби з 
волосся людини" (Додаток 1 до Регламенту (ЄС) № 374/2014 Європейського парламенту і Ради) 
(додаток до статті "Експорт до країн ЄС: які товари потрапили в пільговий режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 68 "Вироби з каменю, гіпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогічних 
матеріалів" (Додаток 1 до Регламенту (ЄС) № 374/2014 Європейського парламенту і Ради) 
(додаток до статті "Експорт до країн ЄС: які товари потрапили в пільговий режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 69 "Керамічні вироби" (Додаток 1 до Регламенту (ЄС) № 374/2014 
Європейського парламенту і Ради) (додаток до статті "Експорт до країн ЄС: які товари потрапили 
в пільговий режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 70 "Скло та вироби із скла" (Додаток 1 до Регламенту (ЄС) № 374/2014 
Європейського парламенту і Ради) (додаток до статті "Експорт до країн ЄС: які товари потрапили 
в пільговий режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 71 "Перли природні або культивовані, дорогоцінне або 
напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали, метали, плаковані дорогоцінними металами, 
та вироби з них; біжутерія; монети" (Додаток 1 до Регламенту (ЄС) № 374/2014 Європейського 
парламенту і Ради) (додаток до статті "Експорт до країн ЄС: які товари потрапили в пільговий 
режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 72 "Чорні метали" (Додаток 1 до Регламенту (ЄС) № 374/2014 
Європейського парламенту і Ради) (додаток до статті "Експорт до країн ЄС: 
які товари потрапили в пільговий режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 73 "Вироби з чорних металів" (Додаток 1 до Регламенту (ЄС) 
№ 374/2014 Європейського парламенту і Ради) (додаток до статті "Експорт до країн ЄС: 
які товари потрапили в пільговий режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 74 "Мідь і вироби з неї" (Додаток 1 до Регламенту (ЄС) № 374/2014 
Європейського парламенту і Ради) (додаток до статті "Експорт до країн ЄС: 
які товари потрапили в пільговий режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 75 "Нікель і вироби з нього" (Додаток 1 до Регламенту (ЄС) № 374/2014 
Європейського парламенту і Ради) (додаток до статті "Експорт до країн ЄС: які товари потрапили 
в пільговий режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 76 "Алюміній і вироби з нього" (Додаток 1 до Регламенту (ЄС) 
№ 374/2014 Європейського парламенту і Ради) (додаток до статті "Експорт до країн ЄС: 
які товари потрапили в пільговий режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 78 "Свинець і вироби з нього" (Додаток 1 до Регламенту (ЄС) 
№ 374/2014 Європейського парламенту і Ради) (додаток до статті "Експорт до країн ЄС: 
які товари потрапили в пільговий режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 79 "Цинк і вироби з нього" (Додаток 1 до Регламенту (ЄС) № 374/2014 
Європейського парламенту і Ради) (додаток до статті "Експорт до країн ЄС: 
які товари потрапили в пільговий режим")

�9 Д

ЕКСПОРТ ТОВАРІВ У ЄС № стор.
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КАТАЛОг

Тарифний графік ЄС. Група 80 "Олово і вироби з нього" (Додаток 1 до Регламенту (ЄС) № 374/2014 
Європейського парламенту і Ради) (додаток до статті "Експорт до країн ЄС: які товари потрапили 
в пільговий режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 81 "Інші недорогоцінні метали; металокераміка; вироби з них" 
(Додаток 1 до Регламенту (ЄС) № 374/2014 Європейського парламенту і Ради) (додаток до 
статті "Експорт до країн ЄС: які товари потрапили в пільговий режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 82 "Інструменти, ножові вироби, ложки та виделки з недорогоцінних 
металів; їх частини з недорогоцінних металів" (Додаток 1 до Регламенту (ЄС) № 374/2014 
Європейського парламенту і Ради) (додаток до статті "Експорт до країн ЄС: які товари потрапили 
в пільговий режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 83 "Інші вироби з недорогоцінних металів" (Додаток 1 до Регламенту 
(ЄС) № 374/2014 Європейського парламенту і Ради) (додаток до статті "Експорт до країн ЄС: 
які товари потрапили в пільговий режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 84 "Реактори ядерні, котли, машини, обладнання і механічні пристрої; 
їх частини" (Додаток 1 до Регламенту (ЄС) № 374/2014 Європейського парламенту і Ради) 
(додаток до статті "Експорт до країн ЄС: які товари потрапили в пільговий режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 85 "Електричні машини, обладнання та їх частини; апаратура для 
запису або відтворення звуку; телевізійна апаратура для запису та відтворення зображення 
і звуку, їх частини та приладдя" (Додаток 1 до Регламенту (ЄС) № 374/2014 Європейського 
парламенту і Ради) (додаток до статті "Експорт до країн ЄС: які товари потрапили в пільговий 
режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 86 "Залізничні локомотиви або моторні вагони трамвая, рухомий 
склад та їх частини; шляхове обладнання та пристрої для залізниць або трамвайних колій та 
їх частини; механічне (у тому числі електромеханічне) сигналізаційне обладнання всіх видів" 
(Додаток 1 до Регламенту (ЄС) № 374/2014 Європейського парламенту і Ради) 
(додаток до статті "Експорт до країн ЄС: які товари потрапили в пільговий режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 87 "Засоби наземного транспорту, крім залізничного або трамвайного 
рухомого складу, їх частини та обладнання" (Додаток 1 до Регламенту (ЄС) № 374/2014 
Європейського парламенту і Ради) (додаток до статті "Експорт до країн ЄС: 
які товари потрапили в пільговий режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 88 "Літальні апарати, космічні апарати та їх частини" 
(Додаток 1 до Регламенту (ЄС) № 374/2014 Європейського парламенту і Ради) 
(додаток до статті "Експорт до країн ЄС: які товари потрапили в пільговий режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 89 "Судна, човни та інші плавучі засоби" (Додаток 1 до Регламенту 
(ЄС) № 374/2014 Європейського парламенту і Ради) (додаток до статті "Експорт до країн ЄС: які 
товари потрапили в пільговий режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 90 "Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, 
контрольні, вимірювальні, прецизійні; медичні або хірургічні; їх частини та приладдя" 
(Додаток 1 до Регламенту (ЄС) № 374/2014 Європейського парламенту і Ради) 
(додаток до статті "Експорт до країн ЄС: які товари потрапили в пільговий режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 91 "Годинники всіх видів та їх частини" (Додаток 1 до Регламенту (ЄС) 
№ 374/2014 Європейського парламенту і Ради) (додаток до статті "Експорт до країн ЄС: 
які товари потрапили в пільговий режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 92 "Музичні інструменти; частини та приладдя до них" 
(Додаток 1 до Регламенту (ЄС) № 374/2014 Європейського парламенту і Ради) 
(додаток до статті "Експорт до країн ЄС: які товари потрапили в пільговий режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 93 "Зброя, боєприпаси; їх частини та приладдя" 
(Додаток 1 до Регламенту (ЄС) № 374/2014 Європейського парламенту і Ради) 
(додаток до статті "Експорт до країн ЄС: які товари потрапили в пільговий режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 94 "Меблі; постільні речі, матраци, матрацні основи, диванні подушки 
та аналогічні набивні речі меблів, світильники та освітлювальні прилади, в іншому місці не 
зазначені; світлові покажчики, табло та подібні вироби; збірні будівельні конструкції" 
(Додаток 1 до Регламенту (ЄС) № 374/2014 Європейського парламенту і Ради) 
(додаток до статті "Експорт до країн ЄС: які товари потрапили в пільговий режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 95 "Іграшки, ігри та спортивний інвентар; їх частини і приладдя" 
(Додаток 1 до Регламенту (ЄС) № 374/2014 Європейського парламенту і Ради) 
(додаток до статті "Експорт до країн ЄС: які товари потрапили в пільговий режим")

�9 Д

ЕКСПОРТ ТОВАРІВ У ЄС № стор.
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Тарифний графік ЄС. Група 96 "Різні готові вироби" (Додаток 1 до Регламенту (ЄС) № 374/2014 
Європейського парламенту і Ради) (додаток до статті "Експорт до країн ЄС: які товари потрапили 
в пільговий режим")

�9 Д

Тарифний графік ЄС. Група 97 "Різні готові вироби" (Додаток 1 до Регламенту (ЄС) № 374/2014 
Європейського парламенту і Ради) (додаток до статті "Експорт до країн ЄС: які товари потрапили 
в пільговий режим")

�9 Д

Тарифні квоти на конкретні сільськогосподарські продукти (Додаток 1 до Регламенту (ЄС) 
№ 374/2014 Європейського парламенту і Ради) (додаток до статті "Експорт до країн ЄС: 
які товари потрапили в пільговий режим")

�9 Д

Підготовка зовнішньоекономічного контракту: основи �9 �9

Дозвільні документи у сфері ЗЕД 4�4� ��

Акредитація суб'єкта господарювання на митниці: як і коли 46 �7

Картка обліку особи, яка здійснює операції з товарами (для юридичних осіб). Зразок 
(додаток до статті "Акредитація суб'єкта господарювання на митниці: як і коли")

46 Д

Порядок заповнення граф картки обліку особи, яка здійснює операції з товарами, затверджений 
наказом Міністерства фінансів України від 30.05.12 р. № 634 (додаток до статті "Акредитація 
суб'єкта господарювання на митниці: як і коли")

46 Д

Порядок обліку осіб, які здійснюють операції з товарами, затверджений наказом Міністерства 
фінансів України від 30.05.12 р. № 634 (додаток до статті "Акредитація суб'єкта господарювання 
на митниці: як і коли")

46 Д

Класифікація товарів: що собою являє й для чого потрібна 47 �7

Правила інтерпретації УКТ ЗЕД: що потрібно знати експортерам та імпортерам �0 8

Неправильна класифікація товарів: коли настає відповідальність і як захиститися �� 4�

Дозвільні документи на право вивезення товарів з України 76 �9

Перелік товарів іноземного походження, реекспорт яких з митної території України потребує 
надання митним органам дозволу Міністерства економіки України 
(додаток до статті "Дозвільні документи на право вивезення товарів з України")

76 Д

Скасування мит на ввезення товарів до Євросоюзу: як скористатися преференціями 79 8

Регламент (ЄС) № 374/2014 Європейського Парламенту і Ради від 16 квітня 2014 року щодо 
скорочення або скасування митних тарифів на товари, що походять з України (додаток до 
статті "Скасування мит на ввезення товарів до Євросоюзу: як скористатися преференціями")

79 Д

ГОТЕЛЬ, РЕСТОРАН, КАФЕ № стор.

Документальне оформлення руху продуктів у кафе. Частина 3 �� 4�

Рахунок офіціанта. Зразок (додаток до статті "Документальне оформлення руху продуктів у кафе. 
Частина 3")

�� Д

Акт про реалізацію і відпуск виробів кухні. Зразок 
(додаток до статті "Документальне оформлення руху продуктів у кафе. Частина 3")

�� Д

Разові знижки в готелі: як оформити �� �0

Наказ про надання знижок постійним клієнтам готелю. Зразок 
(додаток до статті "Разові знижки в готелі: як оформити")

�� Д

Чи потрібна кафе ліцензія на продаж слабоалкогольних коктейлів �� ��

Сезонні знижки в готелі: як оформити документально �7 �9

Наказ про надання сезонних знижок на готельні послуги. Зразок 
(додаток до статті "Сезонні знижки в готелі: як оформити документально")

�7 Д

Знижка турагенту: як сплачувати туристичний збір 4� 6

Бій посуду в ресторані з вини працівників: хто відповідатиме 4� 7

Акт на бій, лом і втрату посуду і приборів. Зразок 
(додаток до статті "Бій посуду в ресторані з вини працівників: хто відповідатиме")

4� Д

Наказ про притягнення до обмеженої матеріальної відповідальності. Зразок 
(додаток до статті "Бій посуду в ресторані з вини працівників: хто відповідатиме")

4� Д

Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність. Зразок 
(додаток до статті "Бій посуду в ресторані з вини працівників: хто відповідатиме")

4� Д

Договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність. Зразок 
(додаток до статті "Бій посуду в ресторані з вини працівників: хто відповідатиме")

4� Д

ЕКСПОРТ ТОВАРІВ У ЄС № стор.
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КАТАЛОг

Наказ про затвердження експлуатаційних втрат посуду, приборів, столової білизни, санспецодягу, 
виробничого інвентарю на підприємстві. Зразок (додаток до статті "Бій посуду в ресторані з вини 
працівників: хто відповідатиме")

4� Д

Готель: чи платити водний збір 4�4� 47

Документальне оформлення продуктів у кафе 47 4�

Облік продуктів у кафе. Числовий приклад (додаток до статті "Документальне оформлення 
продуктів у кафе")

47 Д

Скільки потрібно зберігати сертифікати та довідки в кафе �0 �7

Акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду. 
Зразок (додаток до статті "Скільки потрібно зберігати сертифікати та довідки в кафе")

�0 Д

Готель здає номери як квартири: наслідки діяльності �4 ��

У готелі закривають поверхи: облікові нюанси 6� 48

Клієнт завжди правий, або Хто й за що може домогтися перевірки ресторану 6� �8

Як підприємцеві списати розбиті пляшки з алкоголем 6� �0

Акт на списання товарів у барі. Зразок (додаток до статті "Як підприємцеві списати розбиті 
пляшки з алкоголем")

6� Д

Готель працює за агентським договором із рестораном: відображення в обліку 69 44

Пансіонат продає страви в їдальні: чи застосовувати РРО 7� �6

Харчування в навчальних закладах та закладах охорони здоров'я: формування відпускної ціни 76 4�

Чи потрібно заповнювати готелю паспорт туристичного об'єкта 8� 4�

Передсвятковий день припав на вихідний: чи скорочується інший робочий день 8� 44

Табель обліку використання робочого часу за місяць. Зразок (додаток до статті "Передсвятковий 
день припав на вихідний: чи скорочується інший робочий день")

8� Д

Навіщо складати товарні звіти та калькуляційні карти 8� ��

Бій посуду в ресторані з вини співробітника: облік та компенсація (Частина 2) 84 ��

Акт на бій, лом і втрату посуду. Зразок (додаток до статті "Бій посуду в ресторані з вини 
співробітника: облік та компенсація (Частина 2)")

84 Д

Бар реалізує вироби кухні за посередницьким договором: розрахунки та ПДВ-реєстрація 88 �0

СТРАХОВА СПРАВА № стор.

Чи обов'язково страховим компаніям створювати службу внутрішнього аудиту �6 4�

Чи зобов'язаний головбух страхової компанії пройти сертифікацію за МСФЗ 4� 47

Застрахований автомобіль лізингоодержувача потрапив у ДТП: що в обліку �� �4

Облік у лізингоодержувача страхового відшкодування за ремонт авто, що потрапив у ДТП 
(додаток до статті "Застрахований автомобіль лізингоодержувача потрапив у ДТП: що в обліку")

�� Д

Описка в рішенні про страхове відшкодування: чи потрібно виправляти �� 47

Заява про видачу виконавчого листа. Зразок 
(додаток до статті "Описка в рішенні про страхове відшкодування: чи потрібно виправляти")

�� Д

Заява про виправлення описки в судовому рішенні. Зразок 
(додаток до статті "Описка в рішенні про страхове відшкодування: чи потрібно виправляти")

�� Д

Проміжна звітність страховика: практика подання 67 �6

Порівнянність деяких показників Звіту про доходи та витрати страховика з іншими показниками 
звітності страховика (додаток до статті "Проміжна звітність страховика: практика подання")

67 Д

Страховик не визнає страхового випадку: чи можна стягнути відшкодування 7� �6

Позовна заява про стягнення страхового відшкодування. Зразок 
(додаток до статті "Страховик не визнає страхового випадку: чи можна стягнути відшкодування")

7� Д

Чи ліцензується діяльність страхових агентів 7� �7

Чи є договір страхування первинним документом 77 �0

Чи зобов'язаний страховик видати клієнту акт наданих послуг 77 ��

Страхування від нещасних випадків на транспорті: чи обов'язкове для водіїв ГЗК 8� ��

КАСКО для автопарку: широко й у деталях 89* �9

НЕРУХОМІСТЬ № стор.

Податок на нерухомість тепер платимо із загальної площі житла (Коментар до Закону України від 
27.03.14 р. № 1166-VII)

����* 4�

ГОТЕЛЬ, РЕСТОРАН, КАФЕ № стор.
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Держреєстрація прав на нерухомість-2014: що нового. Частина 2 �4 �4

Перелік документів, необхідних для держреєстрації права власності на нерухомість при 
будівництві житла із залученням грошей фізосіб і юросіб, а також при кооперативному 
будівництві (додаток до статті "Держреєстрація прав на нерухомість-2014: що нового. Частина 2)

�4 Д

Податок на нерухомість із загальної площі житла: як сплачувати юр- та фізособам у 2014 р. 
(Коментар до Узагальнюючої податкової консультації щодо оподаткування податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки, затвердженої наказом Міністерства доходів і зборів 
України від 25.04.14 р. № 263)

4� 44

Доповнення до уточнюючої Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки. Зразок (додаток до коментаря "Податок на нерухомість із загальної площі 
житла: як сплачувати юр- та фізособам у 2014 р.")

4� Д

Лізинг будівлі: чи реєструвати право користування та перехід права власності 4�4� �7

Лист Державної реєстраційної служби України від 16.08.13 р. № 437/21-13-5 "Щодо державної 
реєстрації права оренди" (додаток до статті "Лізинг будівлі: чи реєструвати право користування 
та перехід права власності")

4�4� Д

Усе трапляється вперше: настав час фізособам сплачувати податок на нерухомість �� 7

Заява про визначення платника податку за нерухомість, яка знаходиться в спільній сумісній 
власності. Зразок (додаток до статті "Усе трапляється вперше: настав час фізособам сплачувати 
податок на нерухомість")

�� Д

Квартира — місце діяльності підприємця: чи потрібно сплачувати податок на нерухомість �8 7

Здаємо заставну нерухомість в оренду в статусі підприємця. Частина II �9 �4

Погашено іпотечний кредит: хто повинен реєструвати припинення іпотеки 7� ��

Вимога про держреєстрацію припинення іпотеки банком. Зразок (додаток до статті 
"Погашено іпотечний кредит: хто повинен реєструвати припинення іпотеки")

7� Д

Лист Міністерства доходів і зборів України від 27.06.14 р. № 11671/6/99-99-17-04-15 "Щодо сплати 
податку на нерухомість, яка розташована в АР Крим та м. Севастополі" (Коментар редакції: 
Податок на нерухомість: як фізособам платити за житлові об'єкти в Криму)

74 �8

Оренда нерухомості після смерті орендодавця: варіанти вирішення ситуації 76 ��

Юрособа купила квартиру в новобудові: з якої дати сплачувати податок на нерухомість 80 6

Власник житла — непідприємець: чи буде пільга з податку на нерухомість, якщо його дружина 
займається підприємництвом

80 7

Декларація з податку на нерухомість: звітуємо за новою формою (Коментар до наказу Мінфіну 
України від 01.07.14 р. № 735)

8� �8

ВСЕ ДЛЯ ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМЦІВ № стор.

На які компенсації може сподіватися підприємець за період військових зборів і при мобілізації �� ��

Що робити призваному на службу зі сплатою податків та єдиного внеску �� ��

Чи обов'язково підприємцю-працедавцю відкривати поточний рахунок �� ��

Як оподатковувати доходи від діяльності, якої немає в Реєстрі єдинників �� �6

Чи може другогрупник працювати з платниками фіксованого сільгоспподатку �� �6

Чи можна звіт із єдиного внеску здавати поштою �� �6

У який строк підприємця реєструють єдинником �� �6

Бліцвідповідь. Застосування РРО загальносистемниками �� �6

Лист Міндоходів і зборів України від 26.02.14 р. № 3737/6/99-99-18-03-01-15 "Щодо використання 
РРО фізособами — платниками єдиного податку" (Витяг) (Коментар редакції: Підприємець-
єдинник із РРО має встановити платіжний термінал)

�6 ��

Чи потрібно сплачувати екоподаток при використанні відходів як вторинної сировини �7 ��

Лист Міністерства доходів і зборів України від 17.06.13 р. № 8443/7/99-99-15-04-01-17 "Чи потрібно 
сплачувати екоподаток за гній і пташиний послід" (додаток до статті "Чи потрібно сплачувати 
екоподаток при використанні відходів як вторинної сировини")

�7 Д

Чи можна підприємцю переміщувати тютюнові вироби між своїми торговельними точками �7 ��

Чи мусять підприємці виконувати квоту з працевлаштування громадян, які мають додаткові 
гарантії при працевлаштуванні

�7 �4

Де єдинник повинен зберігати Книгу обліку �7 ��

Чим загрожує несплата єдиного податку у фіксованому розмірі �7 ��

НЕРУХОМІСТЬ № стор.
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Хто повинен подавати квартальну декларацію про доходи �7 �6

У який строк здають квартальну декларацію про доходи �7 �6

Де підприємцю потрібно зберігати трудові книжки працівників �7 �6

Як загальносистемнику розрахувати аванси з єдиного податку �7 �6

Бліцвідповідь. Сплата єдиного внеску єдинниками �7 �6

Хто та як може стати фізособою-підприємцем в Україні 40 ��

Взаємозалік у підприємців та єдинників: оподаткування доходів 40 ��

Як підприємцю відобразити в обліку закриття зобов'язань взаємозаліком. Приклад 
(додаток до статті "Взаємозалік у підприємців та єдинників: оподаткування доходів")

40 Д

Чи реєструють зміни до трудового договору з найманим працівником 40 �7

Чи можна повноваження з виписки ПН передати працівнику 40 �7

Що робити, якщо загублено особистий ключ цифрового підпису 40 �7

Коли платити податок за перший квартал роботи на загальній системі 40 �7

Бліцвідповідь. Надходження в іноземній валюті та єдинник 40 �7

Товар оплачують карткою: облік у продавця 4�4� �6

Як платити податки і єдиний внесок мобілізованим єдинникам (Коментар до Узагальнюючої 
податкової консультації щодо окремих питань оподаткування платників єдиного 
податку, затвердженої наказом Міндоходів України від 06.05.14 р. № 276)

46 �

Хто та як може стати фізособою-підприємцем в Україні 47 ��

Коли підприємцю необхідна печатка 47 �6

У магазині відкрито кафетерій: чи потрібен другий патент 47 �6

Чи потрібно єдиннику відображати виручку за датою на сліпі термінала 47 �6

Чи може податкова виключити з реєстру єдинника заднім числом 47 �6

Бліцвідповідь. Повернення товару роздрібним покупцем 47 �6

Хто та як може стати фізособою-підприємцем в Україні �0 �4

Зареєструвався і став єдинником II групи: коли починати платити єдиний податок �0 �4

Єдиний податок при декількох видах діяльності �0 �4

Як правильно обрати вид діяльності у КВЕД �0 ��

Запит до Держстату про визначення КВЕД. Зразок 
(додаток до статті "Як правильно обрати вид діяльності у КВЕД")

�0 Д

Чи може єдинник торгувати машинною оливою �0 �6

Чи потрібне місце діяльності, аби стати єдинником �0 �6

Чи мають право податківці нарахувати пеню з єдиного податку за 2012 р. �0 �6

Чистого доходу немає: чи платити єдиний внесок авансом �0 �6

Бліцвідповідь. Виправлення помилок у декларації єдинника �0 �6

Хто та як може стати фізособою-підприємцем в Україні �� ��

Чи може єдинник торгувати вроздріб вином та пивом, і що для цього потрібно �� ��

Що фізособам-єдинникам вважати столовим вином �� �6

Чи може потрапити до другої групи фізособа, яка надає послуги не єдиннику �� �6

Магазин одягу: чи потрібні сертифікати на дитячі товари �� �7

Чи можуть анулювати держреєстрацію за неподання звітності �� �8

Чи потрібно застосовувати РРО, приймаючи готівку за оренду �� �8

Де загальносистемник має зберігати торговий патент �� �8

Які санкції застосовують до єдинників за несплату єдиного внеску за себе �� �8

Бліцвідповідь. Відображення витрат у Книзі загальносистемника �� �8

Які види діяльності потрібні для продажу власної продукції �4 ��

Як підприємцю додати новий вид діяльності до ЄДР �4 �4

Як правильно працювати на єдиному податку агентам поповнення �4 �6

Коли другогрупнику подавати декларацію при відмові від спрощенки �4 �7

Чи потрібен патент для оптового продажу пива �4 �8

Чи може відрядна зарплата працівника бути меншою від мінімальної �4 �8

ВСЕ ДЛЯ ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМЦІВ № стор.
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КАТАЛОг КАТАЛОг

Як другогрупнику обкладати штраф або неустойку від покупця �4 �8

Чим загрожує невідображення готівкової виручки в Книзі єдинника �4 �8

Бліцвідповідь. Єдинник змінює групу �4 �8

Квартира — місце діяльності підприємця: чи потрібно сплачувати податок на нерухомість �8 7

Підприємця мобілізували до Збройних сил: як бути з найманими працівниками 
(Коментар до Закону України від 20.05.14 р. № 1275-VII)

�8 �8

Наказ про поновлення на посаді працівника, призваного на військову службу за призовом під час 
мобілізації. Зразок (додаток до коментаря " Підприємця мобілізували до Збройних сил: 
як бути з найманими працівниками")

�8 Д

Супровідний лист до копії наказу про поновлення працівника, покликаного на військову службу 
під час мобілізації. Зразок (додаток до коментаря " Підприємця мобілізували до Збройних сил: 
як бути з найманими працівниками")

�8 Д

Підприємця мобілізували: коли та які податки платити 
(Коментар до Закону України від 20.05.14 р. № 1275-VII)

�8 �0

Заява про списання податкового боргу у зв'язку із мобілізацією (для підприємця-єдинника без 
найманих працівників). Зразок (додаток до коментаря "Підприємця мобілізували: коли та які 
податки платити")

�8 Д

Заява про списання податкового боргу у зв'язку із мобілізацією (для підприємця із найманими 
працівниками). Зразок (додаток до коментаря "Підприємця мобілізували: 
коли та які податки платити")

�8 Д

Здаємо заставну нерухомість в оренду в статусі підприємця. Частина II �9 �4

Як підприємцю-загальносистемнику виправити помилку в декларації про доходи 6� ��

Як заповнити р. VI до Декларації про доходи при виправленні помилки. Приклад (додаток 
до статті "Як підприємцю-загальносистемнику виправити помилку в декларації про доходи")

6� Д

Надання послуг із прибирання: чи потрібен патент 6� ��

Чи може другогрупник перевозити вантаж загальносистемника 6� �6

Чи платити водний збір, якщо будівлю здали в оренду 6� �6

Чи можуть продавці ювелірних виробів бути єдинниками 6� �6

Чи вважати загальносистемнику витратами благодійну допомогу 6� �6

Бліцвідповідь. Земля та єдинник 6� �6

Як підприємцеві списати розбиті пляшки з алкоголем 6� �0

Акт на списання товарів у барі. Зразок (додаток до статті "Як підприємцеві списати розбиті 
пляшки з алкоголем")

6� Д

Що потрібно підприємцю для надання судна в оренду фізособам 70 ��

Підприємець-єдинник: чи можлива співпраця з юрособами 70 ��

Чи включають до доходів єдинника відсотки за депозитом 70 �6

Чи потрібно загальносистемнику мати Книгу за відсутності діяльності 70 �6

Як платити ПДФО авансом після виправлення помилки в декларації 70 �6

Коли другогрупнику платити єдиний податок за ставкою 15% 70 �6

Бліцвідповідь. Правила реєстрації трудових договорів 70 �6

Чи має єдинник включати до доходу отримане страхове відшкодування 7� �6

Чи можуть штрафувати за порушення по сплаті єдиного податку 2012 року 7� �8

Як обкладати кредиторку після припинення підприємницької реєстрації 7� �9

Торгівля алкоголем на розлив і вроздріб: скільки ліцензій потрібно 7� �9

Коли загальносистемники не сплачують єдиного внеску авансом 7� 40

Чи потрібно ставати ПДВшником при переході на загальну систему 7� 40

Чи будуть витрати, якщо товар отримано, але не оплачено 7� 40

Коли платити податок при виплаті зарплати з виручки 7� 40

Бліцвідповідь. Підприємець іде у "відпустку" 7� 40

Оренда нерухомості після смерті орендодавця: варіанти вирішення ситуації 76 ��

Чи можуть фізособи-єдинники торгувати ювелірними виробами 76 �7

Чи потрібен патент для ремонту телевізорів 76 �7

ВСЕ ДЛЯ ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМЦІВ № стор.
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КАТАЛОг

Що робити підприємцю в разі втрати Книги 76 �8

Чи потрібно сплачувати екоподаток під час використання відходів як вторсировини 76 �8

Строк сплати податку не настав: чи сплачувати штраф за виправлення в декларації 76 �8

Чи допускати працівника до роботи до реєстрації трудового договору 76 �8

Бліцвідповідь. Сплата податків у період мобілізації 76 �8

Чи повинен підприємець обкладати ПДВ перше постачання зернових і технічних культур 78* ��

Працівник підприємця йде у відпустку: чи коригувати його середній заробіток 79 �6

Додаткова угода до трудового договору між працівником і приватним підприємцем. Зразок 
(додаток до статті "Працівник підприємця йде у відпустку: чи коригувати його середній 
заробіток")

79 Д

Розпорядження про встановлення коефіцієнта коригування середнього заробітку. Зразок 
(додаток до статті "Працівник підприємця йде у відпустку: чи коригувати його середній 
заробіток")

79 Д

Чи буде штраф за несвоєчасну сплату авансів із ПДФО 79 �8

Чи включати до доходів суму поверненої позики 79 �8

Що робити з Книгою, у якій закінчилися аркуші 79 �8

Коли припиняє сплачувати єдиний податок другогрупник, який закривається 79 �8

Бліцвідповідь. Види виконуваної діяльності та єдинник 79 �8

Винагорода турагента: якими первинними документами підтвердити суму доходу 80 �

Припинення підприємницької діяльності: алгоритм дій 8� ��

Перелік областей, у яких держреєстратори реєстраційних служб територіальних органів Мін'юсту 
повинні провести державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичних 
осіб — підприємців за заявницьким принципом (додаток до статті "Припинення підприємницької 
діяльності: алгоритм дій")

8� Д

Перелік реєстраційних служб територіальних органів Міністерства юстиції України, державні 
реєстратори яких здійснюють реєстраційні дії щодо фізосіб-підприємців, місцем проживання 
яких є Автономна Республіка Крим та місто Севастополь (додаток до статті "Припинення 
підприємницької діяльності: алгоритм дій")

8� Д

Що робити, коли в чеку пробили зайву суму 8� �6

Чи сплачують підприємці за себе військовий збір 8� �6

Чи змінюється ставка єдиного податку в разі зміни мінзарплати 8� �6

Коли можна вважати готівку оприбуткованою 8� �6

Бліцвідповідь. Виправлення помилок у декларації 8� �6

Навіщо складати товарні звіти та калькуляційні карти 8� ��

Загальносистемник — комісіонер: податкові та облікові наслідки 8� ��

Чи потрібно видавати пасажирам квитки на проїзд 8� �6

Чи оформляти працівника на час випробного терміну 8� �6

Чи може другогрупник узяти товар на комісію в юрособи 8� �6

Чи потрібні єдинникам цінники на товар під час торгівлі на ринку 8� �6

Бліцвідповідь. Виплати фізособам за ЦПД та єдиний внесок 8� �6

Як підприємцю оподатковувати банківські відсотки 8� ��

Єдинник і фіндопомога: наслідки видачі та повернення 8� ��

Лист Державної податкової служби України від 11.02.13 р. № 1990/6/17-1216 "Про поворотну 
фіндопомогу" (додаток до статті "Єдинник і фіндопомога: наслідки видачі та повернення")

8� Д

Чи можна оплатити товари для продажу кредиткою 8� �6

Зареєструвався другогрупником: коли сплачувати єдиний податок 8� �6

Чи можна витрачати гроші з підприємницького рахунку на особисті потреби 8� �6

Чи буде порушенням для другогрупника робота за договором дистрибуції 8� �6

Бліцвідповідь. Податок на землю і підприємець 8� �6

Бар реалізує вироби кухні за посередницьким договором: розрахунки та ПДВ-реєстрація 88 �0

Підприємець здає авто в оренду: особливості оподаткування 89* �6

АДМІНІСТРУВАННЯ № стор.

Повернення надміру сплачених коштів (Коментар до Закону України від 27.03.14 р. № 1166-VII) ����* 4

Подання повторної скарги: яке саме рішення податкової оскаржувати �� �8

ВСЕ ДЛЯ ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМЦІВ № стор.
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КАТАЛОг КАТАЛОг

Акт про неможливість проведення перевірки: чим він загрожує платникові �� �9

Завищення від'ємного значення в декларації з прибутку: чи врятує оскарження податкового 
повідомлення

�� 6

Позовна заява про визнання протиправними та скасування податкового повідомлення-рішення. 
Зразок (додаток до статті "Завищення від'ємного значення в декларації з прибутку: чи врятує 
оскарження податкового повідомлення")

�� Д

Облік платників податків за оновленими правилами (Коментар до наказу Мінфіну України  
"Про внесення змін до Порядку обліку платників податків і зборів" від 22.04.14 р. № 462)

�4 �7

Алкоголь продано за ціною, нижчою за мінімальну: як розраховують розмір санкцій 6� 47

Податківці не надсилають податкове повідомлення-рішення: нюанси захисту 66 �8

Висновки і наслідки актів податкових перевірок: як боротися з ними у суді 69 �6

Чи буде відпустка директора підставою для перенесення податкової перевірки 77 �

Інформаційний лист Вищого адмінсуду України від 28.03.14 р. № 375/11/14-14 "Про 
відповідальність за порушення у сфері виробництва й обігу алкогольних напоїв та тютюнових 
виробів" (Витяг) (Коментар редакції: Зміст повідомлення-рішення важливіший за недоліки в його 
оформленні)

87 �4

СПАДКУВАННЯ № стор.

Заповіт складено виключно на племінника: чи може донька претендувати на спадок �6 46

Спадкування фермерського господарства: долаємо труднощі �7 4�

Спадкування земділянки: послідовність оформлення �9 �6

Засновник приватного підприємства помер: що включається до складу спадщини �� 4�

Спадкування квартири, отриманої в спадщину: з'ясовуємо нюанси �4 40

ДОГОВІРНА РОБОТА № стор.

Чи обов'язкова умова страхування ризиків у договорі будівельного підряду �� �0

Фрагмент договору, за яким взаємних зобов'язань страхування ризиків немає і відповідальність 
у разі їх настання несе підрядник (додаток до статті "Чи обов'язкова умова страхування ризиків у 
договорі будівельного підряду")

�� Д

Цивільно-правовий чи трудовий договір: обираємо характер взаємин �8* �7

Трудовий договір. Зразок (додаток до статті "Цивільно-правовий чи трудовий договір: обираємо 
характер взаємин")

�8* Д

Договір підряду. Зразок (додаток до статті "Цивільно-правовий чи трудовий договір: обираємо 
характер взаємин")

�8* Д

Договір про надання послуг. Зразок (додаток до статті "Цивільно-правовий чи трудовий договір: 
обираємо характер взаємин")

�8* Д

Розбіжності між трудовими та цивільно-правовими договорами (додаток до статті "Цивільно-
правовий чи трудовий договір: обираємо характер взаємин")

�8* Д

Посередництво чи купівля-продаж: що вигідніше у відносинах із покупцем �8* �6

Залік зустрічних вимог: спосіб не платити живими грошима �8* �9

Заява про залік зустрічних вимог. Зразок (додаток до статті "Залік зустрічних вимог:  
спосіб не платити живими грошима")

�8* Д

Договір (угода) про припинення зобов'язання шляхом заліку зустрічних однорідних вимог. 
Зразок (додаток до статті "Залік зустрічних вимог: спосіб не платити живими грошима")

�8* Д

Відступлення права вимоги: першорядні питання �8* ��

Приклади застосування відступлення права вимоги, переведення боргу та зарахування 
зустрічних однорідних вимог

�8* 4�

Порука: коли вона може врятувати боржника �8* 4�

Договір поруки. Зразок (додаток до статті "Порука: коли вона може врятувати боржника") �8* Д

Підготовка зовнішньоекономічного контракту: основи �9 �9

Ціна договору в еквіваленті іноземної валюти: чи законно це �9 ��

Печатка філії на договорі: чи припустимо 47 9

Договір оренди vs договір зберігання: правила розмежування �0 6

Контрагенти з країн ЄС: як укласти договори 69 ��

Контрагенти з країн ЄС: як укласти договори 70 4�

АДМІНІСТРУВАННЯ № стор.
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КАТАЛОг

Як орендарю довести давнішню відмову від договору 7� 47

Нічого особистого, лише бізнес, або Переддоговірна перевірка контрагента 74 �8

Положення про обов'язкову переддоговірну перевірку контрагентів. Зразок (додаток до 
статті "Нічого особистого, лише бізнес, або Переддоговірна перевірка контрагента")

74 Д

Депозитний договір без мокрої печатки: чи можуть його визнати недійсним 8� �8

Заява про вимогу повернення вкладу. Зразок (додаток до статті "Депозитний договір без мокрої 
печатки: чи можуть його визнати недійсним")

8� Д

Як оформити укладення працівником цивільно-правового договору у вихідний день 8� 9

Зміна умов договору оренди приміщення у зв'язку з проведенням АТО 87 �0

Лист із пропозицією про внесення змін до договору оренди. Зразок (додаток до статті "Зміна 
умов договору оренди приміщення у зв'язку з проведенням АТО")

87 Д

Додаткова угода про внесення змін до договору оренди. Зразок (додаток до статті "Зміна умов 
договору оренди приміщення у зв'язку з проведенням АТО")

87 Д

Беремо в оренду авто: умови та оформлення договору 89* �

Договір оренди автомобіля. Зразок (додаток до статті "Беремо в оренду авто: умови та 
оформлення договору")

89* Д

Чи засвідчувати в нотаріуса договори оренди авто з фізособою 89* 6

Купівля-продаж авто: чи обов'язково нотаріально посвідчувати договір 89* �6

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ № стор.

Автостоянка на території підприємства: юридичний аспект �4 44

Журнал обліку транспортних засобів довготермінового зберігання автостоянки. Зразок (додаток 
до статті "Автостоянка на території підприємства: юридичний аспект")

�4 Д

Журнал обліку щоденного та разового заїзду й виїзду транспортних засобів. Зразок (додаток до 
статті "Автостоянка на території підприємства: юридичний аспект")

�4 Д

Автостоянка на території підприємства: організація роботи, патент і РРО �4 4�

Як припинити відносини з ТОВ директору-засновнику �� 4�

Позовна заява про звільнення з посади директора. Зразок (додаток до статті "Як припинити 
відносини з ТОВ директору-засновнику")

�� Д

Переважне право на придбання частки в статкапіталі: коли, у кого й чому �� 44

Внесок правом користування: як ним можна розпорядитися �6 44

Щоб заборгованість не стала безнадійною: переривання позовної давності �9 �9

Відповідь на претензію. Зразок (додаток до статті "Щоб заборгованість не стала безнадійною: 
переривання позовної давності")

�9 Д

Клопотання про відстрочення виконання зобов'язання. Зразок (додаток до статті "Щоб 
заборгованість не стала безнадійною: переривання позовної давності")

�9 Д

Додаткова угода про зміну договору купівлі-продажу корпоративних прав. Зразок (додаток до 
статті "Щоб заборгованість не стала безнадійною: переривання позовної давності")

�9 Д

Акт звіряння взаєморозрахунків. Зразок (додаток до статті "Щоб заборгованість не стала 
безнадійною: переривання позовної давності")

�9 Д

Рахунок у проблемному банку: що потрібно знати клієнту 40 ��

Позовна заява про зобов'язання виконання платіжного доручення. Зразок (додаток до 
статті "Рахунок у проблемному банку: що потрібно знати клієнту")

40 Д

Передання прав на доменне ім'я: юридична суть 4�4� 40

Договір передачі прав на використання доменного імені. Зразок (додаток до статті "Передання 
прав на доменне ім'я: юридична суть")

4�4� Д

Заява про переделегування доменного імені. Зразок (додаток до статті "Передання прав  
на доменне ім'я: юридична суть")

4�4� Д

Заява про прийняття доменного імені. Зразок (додаток до статті "Передання прав на доменне 
ім'я: юридична суть")

4�4� Д

Реклама товару із "чужою" торговою маркою: чи обов'язковий субліцензійний договір �� �0

Зменшення статутного капіталу ТОВ для виплати учасникам: поради юриста �� ��

Призов на військову службу у зв'язку з мобілізацією: як запобігти порушенню кредитних 
зобов'язань

�� ��

ДОГОВІРНА РОБОТА № стор.
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КАТАЛОг КАТАЛОг

На підприємстві обшук: чи можна його призупинити та перенести на наступний день �� ��

При розрахунках за товари карткою продавець не обробляє персональних даних �4 �0

Припинення держреєстрації підприємця за заявницьким принципом: має стати ще простіше 
(Коментар до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
спрощення процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних 
осіб — підприємців за заявницьким принципом" від 13.05.14 р. № 1258-VII)

�� ��

Оформлення копій документів: випадків обов'язкового нотаріального засвідчення стане менше 
(Коментар до Закону України від 13.05.14 р. № 1253-VII)

�� �7

Мораторій на стягнення боргів за валютними кредитами: кому та як (Коментар до Закону України 
"Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів  
в іноземній валюті" від 03.06.14 р. № 1304-VII)

�� �9

Спільне користування водопроводом: юридичні перспективи �� 40

Посилено адмінвідповідальність за порушення оборонного та мобілізаційного законодавства 
(Коментар до Закону України від 20.05.14 р. № 1275-VII)

�8 �4

Ліквідація комунального підприємства: нюанси пред'явлення вимог кредиторів та списання 
заборгованості

�8 47

Клієнт завжди правий, або Хто й за що може домогтися перевірки ресторану 6� �8

Недопущення податківців до фактичної перевірки: чи будуть санкції 6� 4�

Статдослідження в магазині підприємця: чи допускати спеціаліста органу статистики 66 �9

Кошти юрособи в проблемному банку: операція з порятунку 67 ��

Договір позики. Зразок (додаток до статті "Кошти юрособи в проблемному банку:  
операція з порятунку")

67 Д

Банк не проводить платежів у бюджет і не видає готівки: як роботодавцю виплатити зарплату 67 �8

Судовий збір із двох позовних вимог: як правильно обчислити 69 4�

Застава товару в обороті: як заставоутримувачу забезпечити контроль 7� 7

Розбійний напад на магазин: алгоритм дій підприємства 7� �

Заява про кримінальне правопорушення. Зразок (додаток до статті "Розбійний напад на магазин: 
алгоритм дій підприємства")

7� Д

Цивільний позов у кримінальному провадженні. Зразок (додаток до статті "Розбійний напад  
на магазин: алгоритм дій підприємства")

7� Д

Заява про арешт майна підозрюваного. Зразок (додаток до статті "Розбійний напад на магазин: 
алгоритм дій підприємства")

7� Д

Погашено іпотечний кредит: хто повинен реєструвати припинення іпотеки 7� ��

Вимога про держреєстрацію припинення іпотеки банком. Зразок (додаток до статті "Погашено 
іпотечний кредит: хто повинен реєструвати припинення іпотеки")

7� Д

Нічого особистого, лише бізнес, або Переддоговірна перевірка контрагента 74 �8

Положення про обов'язкову переддоговірну перевірку контрагентів. Зразок (додаток до 
статті "Нічого особистого, лише бізнес, або Переддоговірна перевірка контрагента")

74 Д

Доводимо реальність здійснення господарських операцій: судова практика 74 4�

Новий захист від контролерів для суб'єктів господарювання (Коментар до Закону України "Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження втручання у діяльність 
суб'єктів господарювання" від 22.07.14 р. № 1600-VII)

79 ��

Чи можливо зареєструвати підприємство за адресою засновника 80 �8

Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом 
заснування нової юридичної особи. Зразок (додаток до статті "Чи можливо зареєструвати 
підприємство за адресою засновника")

80 Д

Держспоживінспекція вимагає фіндокументи: чи правомірно це 8� 9

Припинення підприємницької діяльності: алгоритм дій 8� ��

Перелік областей, у яких держреєстратори реєстраційних служб територіальних органів Мін'юсту 
повинні провести державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичних 
осіб — підприємців за заявницьким принципом (додаток до статті "Припинення підприємницької 
діяльності: алгоритм дій")

8� Д

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ № стор.
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КАТАЛОг

Перелік реєстраційних служб територіальних органів Міністерства юстиції України, державні 
реєстратори яких здійснюють реєстраційні дії щодо фізосіб-підприємців, місцем проживання 
яких є Автономна Республіка Крим та місто Севастополь (додаток до статті "Припинення 
підприємницької діяльності: алгоритм дій")

8� Д

Орендар не звільняє приміщення: варіанти його виселення 8� 8

Попередження. Зразок (додаток до статті "Орендар не звільняє приміщення: варіанти його 
виселення")

8� Д

Хто відповідає за анонімні коментарі на сайтах та інші поради щодо захисту ділової репутації 
(Коментар до оглядового листа Вищого господарського суду України "Про деякі питання 
практики застосування господарськими судами законодавства про інформацію (за матеріалами 
справ, розглянутих у касаційному порядку ВГСУ)" від 12.06.14 р. № 01-06/770/2014)

8� ��

Оминаючи пастку корупції: кого вважати посадовцями й чого їм остерігатися (Коментар до листа 
Мін'юсту України від 11.03.14 р. № 1050-0-4-14-1111)

84 �4

Виробник лазерних дисків не допустив до перевірки контролера: які наслідки 84 �0

Закон України "Про санкції" від 14.08.14 р. № 1644-VII (Коментар редакції: "Давай, до побачення": 
на кого очікують санкції)

8� ��

Щит від штрафів і пені: як підтвердити форс-мажор (Коментар до Регламенту засвідчення 
Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами 
форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), затвердженого рішенням Президії ТПП 
України від 15.07.14 р. № 40(3))

8� ��

Заява про засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), які стосуються 
договірних чи позадоговірних зобов'язань. Зразок (додаток до коментаря "Щит від штрафів  
і пені: як підтвердити форс-мажор")

8� Д

Заява про засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) для відстрочення 
грошових зобов'язань або податкового боргу. Зразок (додаток до коментаря "Щит від штрафів  
і пені: як підтвердити форс-мажор")

8� Д

Заява про засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) для продовження 
граничних строків для подання податкової декларації, заяв про перегляд рішень контролюючих 
органів, заяв про повернення надміру сплачених грошових зобов'язань. Зразок (додаток до 
коментаря "Щит від штрафів і пені: як підтвердити форс-мажор")

8� Д

Заява про засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) для списання 
безнадійного податкового боргу. Зразок (додаток до коментаря "Щит від штрафів і пені: як 
підтвердити форс-мажор")

8� Д

Заява про засвідчення неможливості виконання зобов'язань за договором між резидентами у 
зв'язку з впливом обставин непереборної сили. Зразок (додаток до коментаря "Щит від штрафів  
і пені: як підтвердити форс-мажор")

8� Д

Реєстрація авто в ДАІ: пам'ятка автовласнику 86* �

Заява про продовження строку реєстрації автомобіля. Зразок (додаток до статті "Реєстрація авто 
в ДАІ: пам'ятка автовласнику")

86* Д

Техконтроль авто: яка відповідальність за непроведення 86* �7

Переобладнання авто під газове пальне: процедурні моменти 86* 46

Оренда держмайна: чи може ФДМУ відмовити в рецензуванні звіту про оцінку 88 �0

КАСКО для автопарку: широко й у деталях 89* �9

Водій спровокував ДТП: чи може підприємство стягнути з нього завдану шкоду 89* ��

Підписання декларації в період тимчасової відсутності директора: чи оновлювати дані в ЄДР 90 6

Викрадено автомобіль підприємства: що робити 90 8

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ № стор.

Коли авторські сорти рослин стають "народними" �� 47

Розміщення користувачами чужого контенту в Інтернеті: проблеми притягнення  
до відповідальності

6� 6

ПРАКТИКА — У СУДОВИХ РІШЕННЯХ № стор.

Відповідальність за несвоєчасну сплату податку на доходи фізосіб 49 �6

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ № стор.
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КАТАЛОг КАТАЛОг

Доводимо реальність здійснення господарських операцій: судова практика 74 4�

СУД І ПРОЦЕС № стор.

Стягнення невиплаченої зарплати — без строку давності (Коментар до рішення Конституційного 
Суду України від 15.10.13 р. № 8-рп/2013 у справі за конституційним зверненням громадянки 
Присяжнюк Людмили Михайлівни щодо офіційного тлумачення положень частини другої 
статті 233 Кодексу законів про працю України, статей 1, 12 Закону України "Про оплату праці" 
(справа № 1-13/2013))

�9 �4

"Кримська" справа: як судитися з огляду на тимчасово окуповану територію (Коментар до 
інформаційних листів Вищого господарського суду України від 15.05.14 р. № 01-06/615/14,  
від 05.06.14 р. № 01-06/745/2014)

6� 40

Судовий збір із двох позовних вимог: як правильно обчислити 69 4�

ДОРОжНЄ ПРАВО № стор.

Чи можна стягти шкоду із застрахованого винуватця ДТП 6� �0

Скарга на бездіяльність страхової компанії. Зразок (додаток до статті "Чи можна стягти шкоду із 
застрахованого винуватця ДТП")

6� Д

ВСЕ ПРО БАНКІВСЬКІ ПРОДУКТИ № стор.

Чи гарантію даєш, що депозит повернеш? (Частина ІІ) �9 46

Заява про відшкодування вкладу, отриманого в спадок. Зразок (додаток до статті "Чи гарантію 
даєш, що депозит повернеш? (Частина ІІ)")

�9 Д

Кардінг в Україні: лікування та профілактика карткових крадіжок 49 44

Чи гарантію даєш, що депозит повернеш? Частина ІІІ �0 4�

Заява про розміщення відшкодування від Фонду гарантування вкладів фізосіб на депозитний 
рахунок банку-агента. Зразок (додаток до статті "Чи гарантію даєш, що депозит повернеш? 
Частина ІІІ")

�0 Д

Заява про відшкодування Фондом гарантування суми депозиту більше ніж 200 тис. грн. Зразок 
(додаток до статті "Чи гарантію даєш, що депозит повернеш? Частина ІІІ")

�0 Д

Кардінг в Україні: лікування та профілактика карткових крадіжок. Частина ІІ �� 46

Заява на оскарження трансакції. Зразок (додаток до статті "Кардінг в Україні: лікування та 
профілактика карткових крадіжок. Частина ІІ")

�� Д

Валютний кредит: як сьогодні можна полегшити страждання позичальника �� �4

Заява на отримання кредитних канікул. Зразок (додаток до статті "Валютний кредит: як сьогодні 
можна полегшити страждання позичальника")

�� Д

Клопотання про реструктуризацію кредитної заборгованості. Зразок (додаток до 
статті "Валютний кредит: як сьогодні можна полегшити страждання позичальника")

�� Д

Кредит у банку, що ліквідується: платити чи тріумфувати �8 �6

Як витягнути депозит із банку за допомогою його ж позичальника 7� 40

Заява про зарахування зустрічних однорідних вимог. Зразок (додаток до статті "Як витягнути 
депозит із банку за допомогою його ж позичальника")

7� Д

Онлайн-банкінг: де шукати слабкі місця 79 ��

Депозитний договір без мокрої печатки: чи можуть його визнати недійсним 8� �8

Заява про вимогу повернення вкладу. Зразок (додаток до статті "Депозитний договір без мокрої 
печатки: чи можуть його визнати недійсним")

8� Д

Як витягнути депозит із банку за допомогою його ж позичальника. Частина ІІ 88 7

Договір про надання поручительських послуг. Зразок (додаток до статті "Як витягнути депозит із 
банку за допомогою його ж позичальника. Частина ІІ")

88 Д

Заява про погашення кредитних зобов'язань позичальника депозитом поручителя. Зразок 
(додаток до статті "Як витягнути депозит із банку за допомогою його ж позичальника. Частина ІІ")

88 Д

КОНСУЛЬТУЮТЬ ПОДАТКІВЦІ № стор.

Де єдинник повинен зберігати Книгу обліку �7 ��

Чим загрожує несплата єдиного податку у фіксованому розмірі �7 ��

Чи може потрапити до другої групи фізособа, яка надає послуги не єдиннику �� �6

Як правильно працювати на єдиному податку агентам поповнення �4 �6

Коли другогрупнику подавати декларацію при відмові від спрощенки �4 �7

ПРАКТИКА — У СУДОВИХ РІШЕННЯХ № стор.
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КАТАЛОг

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

Коли філії стають єдинниками 66 �6

Чи буде у єдинника земподаток за ділянку, передану в оренду 66 �7

Несвоєчасно виплатили зарплату: у якому періоді це відобразити в ф. № 1ДФ 66 4�

Чи можуть штрафувати за порушення по сплаті єдиного податку 2012 року 7� �8

Як обкладати кредиторку після припинення підприємницької реєстрації 7� �9

КОРО старого зразка: чи можна використовувати 76 9

ПОСАДОВА ОСОБА № стор.

Зона вільної торгівлі "ЄС — Україна": якісно новий рівень розвитку українського бізнесу  
(Інтерв'ю з директором Департаменту євроінтеграції Міністерства економічного розвитку і 
торгівлі України Цимбалом В'ячеславом Анатолійовичем)

6� 9

Угода про асоціацію між Україною та ЄС (додаток до інтерв'ю "Зона вільної торгівлі "ЄС — 
Україна": якісно новий рівень розвитку українського бізнесу")

6� Д

БЮДжЕТНІ УСТАНОВИ № стор.

Як погасити борги загального фонду кошторису власними надходженнями �� 47

Реєстр бюджетних зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів. Зразок (додаток 
до статті "Як погасити борги загального фонду кошторису власними надходженнями")

�� Д

Реєстр бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів. 
Зразок (додаток до статті "Як погасити борги загального фонду кошторису власними 
надходженнями")

�� Д

Виплати чиновникам скасували, державні пільги обмежили (Коментар до Закону України від 
27.03.14 р. № 1166-VII)

����* 6�

Підтримка справою: як військовій частині оформити отриману допомогу �7 �4

Акт оприбуткування благодійної допомоги. Зразок (додаток до статті "Підтримка справою:  
як військовій частині оформити отриману допомогу")

�7 Д

Довідка про надходження в натуральній формі. Зразок (додаток до статті "Підтримка справою:  
як військовій частині оформити отриману допомогу")

�7 Д

Лояльна економія держкоштів: заповнюємо вакансії, купуємо формений одяг  
(Коментар до постанови КМУ від 23.03.14 р. № 99)

40 ��

Фінінспектор на порозі: що потрібно знати про ревізію (Частина ІІІ) 4�4� 44

Лист Держфінінспекції України від 13.01.14 р. № 25-14/50 "Щодо проведення інвентаризації" 
(додаток до статті "Фінінспектор на порозі: що потрібно знати про ревізію (Частина ІІІ)")

4�4� Д

Лист ГоловКРУ України від 10.10.07 р. № 02-16/1563 (Витяг) "Щодо планування та проведення 
контрольно-ревізійної роботи" (додаток до статті "Фінінспектор на порозі: що потрібно знати  
про ревізію (Частина ІІІ)")

4�4� Д

Лист Держказначейства України від 26.04.07 р. № 3.4-10/1084 (Витяг) "Щодо відображення  
у бухгалтерському обліку особистих речей" (додаток до статті "Фінінспектор на порозі:  
що потрібно знати про ревізію (Частина ІІІ)")

4�4� Д

Лист Держфінінспекції Лист Держфінінспекції України від 11.01.12 р. № 02-18/39 "Про зміни  
у правовому регулюванні питання визначення збитків" (додаток до статті "Фінінспектор  
на порозі: що потрібно знати про ревізію (Частина ІІІ)")

4�4� Д

На численні прохання… або Чергові поступки в економії держкоштів (Коментар до постанови 
КМУ від 23.04.14 р. № 128)

44 ��

Кошти для виборчих комісій: як розпоряджатися і звітувати про використання 44 �7

Акт приймання-передачі матеріальних цінностей дільничною комісією на зберігання. Зразок 
(додаток до статті "Кошти для виборчих комісій: як розпоряджатися і звітувати  
про використання")

44 Д

Як оплачують роботу членів виборчої комісії 44 �0

Договір про виконання обов'язків члена виборчої комісії з виборів Президента України. Зразок 
(додаток до статті "Як оплачують роботу членів виборчої комісії")

44 Д

Довідка про виконання обов'язків члена виборчої комісії з виборів Президента України. Зразок 
(додаток до статті "Як оплачують роботу членів виборчої комісії")

44 Д

Як оплачують працю залучених до роботи у виборчкомі спеціалістів 44 �4

Договір про надання виборчій комісії послуг, пов'язаних з підготовкою та проведенням виборів 
Президента України. Зразок (додаток до статті "Як оплачують працю залучених до роботи  
у виборчкомі спеціалістів")

44 Д

КОНСУЛЬТУЮТЬ ПОДАТКІВЦІ № стор.
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Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг КАТАЛОг

Довідка про надання послуг окружній виборчій комісії під час підготовки та проведення виборів 
Президента України. Зразок (додаток до статті "Як оплачують працю залучених до роботи  
у виборчкомі спеціалістів")

44 Д

Договір про надання виборчій комісії транспортних послуг
фізичною особою — підприємцем. Зразок (додаток до статті "Як оплачують працю залучених  
до роботи у виборчкомі спеціалістів")

44 Д

Коли та як увільняти від роботи осіб, які беруть участь в організації виборів 44 �7

Довідка про увільнення від виконання виробничих (службових) обов'язків (для подання  
за місцем призначення). Зразок (додаток до статті "Коли та як увільняти від роботи осіб, які 
беруть участь в організації виборів")

44 Д

Довідка про середній заробіток (за два місяці роботи). Зразок (додаток до статті "Коли та як 
увільняти від роботи осіб, які беруть участь в організації виборів")

44 Д

Заява про увільнення від роботи на час виконання громадських обов'язків у виборчій комісії на 
виборах Президента України. Зразок (додаток до статті "Коли та як увільняти від роботи осіб, які 
беруть участь в організації виборів")

44 Д

Наказ про увільнення від виконання виробничих (службових) обов'язків на час роботи у виборчій 
комісії на виборах Президента України (робота на весь час виборів). Зразок  
(додаток до статті "Коли та як увільняти від роботи осіб, які беруть участь в організації виборів")

44 Д

Заява про увільнення від роботи на час засідань виборчої комісії на виборах Президента 
України. Зразок (додаток до статті "Коли та як увільняти від роботи осіб, які беруть участь  
в організації виборів")

44 Д

Наказ про увільнення від виконання виробничих (службових) обов'язків працівників, які беруть 
участь у засіданнях виборчих комісій на виборах Президента України. Зразок (додаток до 
статті "Коли та як увільняти від роботи осіб, які беруть участь в організації виборів")

44 Д

Чи включають час роботи на виборчій дільниці до стажу держслужби 44 �9

Чи потрібно враховувати виплати працівникам, залученим до виборів, при розрахунку 
лікарняних і відпускних

44 �0

Як запровадити євростандарти в бюджетний процес України 46 6�

Коригуємо середній заробіток у бюджетників: просто як ніколи 48* ��

Лист Мінсоцполітики України від 10.12.13 р. № 1141/13/155-13 "Щодо преміювання головного 
бухгалтера" (Коментар редакції: Усе за законом, або Як преміювати головбуха бюджетної 
установи)

49 �7

Фінінспектор на порозі: що потрібно знати про ревізію (Частина ІV) 49 �9

Лист Мінсоцполітики України від 11.09.13 р. № 10212/0/14-13/13 "Щодо виплати матеріальної 
допомоги для оздоровлення" (Коментар редакції: Працівник поділив відпустку на частини: коли 
виплачувати допомогу на оздоровлення)

�� �4

Заява про виплату допомоги на оздоровлення. Зразок (додаток до коментаря "Працівник 
поділив відпустку на частини: коли виплачувати допомогу на оздоровлення")

�� Д

Пеня від орендаря: як держустанові нею розпорядитися �� 4�

Повинен залишитися тільки один, або Як держустанові продати зайві автівки �4 44

Звернення про згоду на відчуження автомобіля. Зразок (додаток до статті "Повинен залишитися 
тільки один, або Як держустанові продати зайві автівки")

�4 Д

Техніко-економічне обґрунтування доцільності відчуження майна та напрямів використання 
коштів. Зразок (додаток до статті "Повинен залишитися тільки один, або Як держустанові продати 
зайві автівки")

�4 Д

Акт технічного стану транспортного засобу. Зразок (додаток до статті "Повинен залишитися 
тільки один, або Як держустанові продати зайві автівки")

�4 Д

Скорочення чисельності та фінансування Збройних сил України й спецпризначенців заборонено 
(Коментар до Закону України від 20.05.14 р. № 1275-VII)

�8 ��

Повинен залишитися тільки один, або Як держустанові продати зайві автівки. Частина 2 6� 44

У сільраді новий голова: як оформити документи для розпоряджання рахунками 6� ��

Картка зі зразками підписів та відбитка печатки. Зразок (додаток до статті "У сільраді новий 
голова: як оформити документи для розпоряджання рахунками")

6� Д

Перелік рахунків, якими можуть розпоряджатися вказані в Картці особи. Зразок (додаток до 
статті "У сільраді новий голова: як оформити документи для розпоряджання рахунками")

6� Д

БЮДЖЕТНІ УСТАНОВИ № стор.
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Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

Лист Мінфіну України від 28.03.14 р. № 31-08420-07/23-639/1/1084 "Щодо застосування критерію 
суттєвості" (Коментар редакції: Критерій суттєвості госпоперацій бюджетник установлює 
самостійно)

6� ��

Як оплачувати гурткову роботу в пришкільному оздоровчому таборі 6� 44

Сумісництво й суміщення в бюджетних установах: нюанси на всі випадки життя 70 ��

Лист Національного агентства України з питань державної служби від 24.06.14 р.  
№ 3375/12-14 "Про поняття безпосереднього призначення при обчисленні стажу держслужби" 
(Коментар редакції: Що вважають безпосереднім призначенням на посаду держслужбовця)

7� �7

Проста арифметика, або Економія держкоштів (коментар до Закону України "Про внесення змін 
до Закону України "Про державний бюджет України на 2014 рік" від 31.07.14 р. № 1622-VII)

76 �7

Нові інвалютні правила для бюджетних установ (Коментар до наказу Мінфіну України  
від 14.07.14 р. № 754)

76 �0

Склотара: нюанси обліку в бюджетників. Частина 1 8� �4

Книга складського обліку запасів. Зразок (додаток до статті "Склотара: нюанси обліку  
в бюджетників. Частина 1")

8� Д

Склотара: нюанси обліку в бюджетників. Частина 2 8� 4�

Акт оцінки склотари. Зразок (додаток до статті "Склотара: нюанси обліку в бюджетників.  
Частина 2")

8� Д

Як бюджетній установі облікувати безоплатно отримане програмне забезпечення 8� 47

Бюджетна установа змінює головбуха:  організовуємо процес 8� 44

Подання про звільнення головного бухгалтера. Зразок (додаток до статті "Бюджетна установа 
змінює головбуха:  організовуємо процес")

8� Д

Наказ про проведення перевірки. Зразок (додаток до статті "Бюджетна установа змінює 
головбуха:  організовуємо процес")

8� Д

Акт внутрішньої перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності. Зразок  
(додаток до статті "Бюджетна установа змінює головбуха:  організовуємо процес")

8� Д

Акт приймання-передачі справ за номенклатурою. Зразок (додаток до статті "Бюджетна установа 
змінює головбуха:  організовуємо процес")

8� Д

Благодійник відновлює руйнування бюджетної установи: правила обліку 84 7

ОСВІТА № стор.

Як освіта тренера-викладача впливає на його зарплату �� 49

Лист Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 09.10.09 р. № 51/12784 "Щодо 
керівного та тренерсько-викладацького складу дитячо-юнацьких спортивних шкіл" (додаток до 
статті "Як освіта тренера-викладача впливає на його зарплату")

�� Д

Постанова КМУ від 23 березня 2011 р. № 373 (з урахуванням змін, внесених постановою КМУ 
від 25.03.14 р. № 88) "Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, 
позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних 
закладів I—II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування" 
(Коментар редакції: "Професійні" надбавки педагогам і бібліотекарям стануть необов'язковими)

�6 �8

Лист Профспілки працівників освіти і науки України
від 02.04.14 р. № 02-5/199 "Про гнучке стимулювання праці педагогів" (додаток до коментаря 
"Професійні" надбавки педагогам і бібліотекарям стануть необов'язковими")

�6 Д

Чи обов'язково підвищувати кваліфікацію перед атестацією �6 ��

Чи атестують учителя без повної вищої педагогічної освіти �6 ��

Як оплачувати роботу педагога після атестації �6 �4

Викладач став методистом: чи зберігають його категорію та звання �6 �6

Чи сумісні два звання вчителя — педагогічне і почесне �6 �7

Учитель викладає не за освітою: чи враховують кваліфікаційну категорію при оплаті цих уроків �6 �8

Лист Мінсоцполітики україни від 10.09.13 р. № 398/13/116-13 "Щодо надання педпрацівникам 
відпустки за ненормований робочий день" (Коментар редакції: День із життя позашкільного 
педагога: чи вважають його працю ненормованою)

47 �6

Лист Міністерства соціальної політики України від 08.11.13 р. № 480/18/116-13 "Щодо порядку 
надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за 
особливий характер праці" (додаток до коментаря "День із життя позашкільного педагога:  
чи вважають його працю ненормованою")

47 Д

БЮДЖЕТНІ УСТАНОВИ № стор.
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Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг КАТАЛОг

Як установити надбавку за почесне звання директору музичної школи �� 44

Нарахування надбавки за почесне звання директору музичної школи. Приклад  
(додаток до статті "Як установити надбавку за почесне звання директору музичної школи")

�� Д

Чи враховують держслужбу для надбавки за вислугу років педагогу �8 �8

Допомога для поповнення гардеробу студентам-сиротам �8 �9

Наказ про виплату грошової допомоги студентам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування. Зразок (додаток до статті "Допомога для поповнення гардеробу 
студентам-сиротам")

�8 Д

Закінчується навчальний рік: чи звільняти сумісників �8 40

Як учителю школи оплачують роботу з екстернами 6� ��

Батьки учнів спонсорують нові вікна й двері в класі: як оформити допомогу 6� 4�

Заява про прийняття цільової благодійної допомоги. Зразок (додаток до статті "Батьки учнів 
спонсорують нові вікна й двері в класі: як оформити допомогу")

6� Д

ВНЗ поклав кошти на депозит: як показати в бухобліку та звітності 66 44

Скільки триває відпустка працівника спортшколи 67 44

Лист Міністерства соціальної політики України від 25.06.14 р. № 248/13/116-14 "Щодо надання 
компенсації за невикористану відпустку" (Коментар редакції: Чи можна педагогу виплатити 
компенсацію замість надання частини відпустки)

79 �6

Лист Міністерства соціальної політики України від 01.07.14 р. № 135/10/136-14 "Щодо індексації 
стипендій" (Коментар редакції: Доплата за відмінне навчання студента не впливає на базовий 
місяць для індексації його стипендії)

88 ��

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я № стор.

Не хлібом єдиним: на зарплаті медиків теж будуть економити (Коментар до постанови КМУ  
від 25.03.14 р. № 95)

�7 ��

Лист Головного управління Міндоходів у м. Києві від 06.05.14 р. № 4061/10/26-15-11-01-06 "Щодо 
оподаткування медичних послуг" (Коментар редакції: На послуги з виписування довідок  
у санаторій нараховують ПДВ)

�� ��

Лікар тимчасово виконує обов'язки заввідділенням: як оплачувати його роботу 66 4�

Наказ про покладання обов'язків заввідділенням на іншого лікаря. Зразок (додаток до 
статті "Лікар тимчасово виконує обов'язки заввідділенням: як оплачувати його роботу")

66 Д

Чи враховують інтернатуру для обчислення надбавки за вислугу років лікарю 7� 4�

Оберемок приємностей: відкориговано умови оплати праці медиків (Коментар до спільного 
наказу Мінсоцполітики та МОЗ України від 18.06.14 р. № 398/405)

8� �7

Час рахувати посади:  первинна меддопомога отримала нові штати (Коментар до наказу МОЗ 
України від 21.08.14 р. № 585)

87 ��

ДЕРжАВНІ ЗАКУПІВЛІ № стор.

Лист Мінекономрозвитку України від 11.01.14 р. "Щодо видів порушень при проведенні 
процедур закупівель" (Витяг) (Коментар редакції: Якими документами підтвердити відповідність 
кваліфікаційним вимогам; Як уникнути дискримінації в торгах; Коли право відхилити пропозицію 
учасника стає обов'язковим; Обґрунтовуємо закупівлю в одного учасника)

�� ��

Предмет закупівлі визначили за старими буднормами:  
чи змінювати оголошення й документацію конкурсних торгів

�4 �9

Закуповуємо послуги поточного ремонту: чи згадувати класифікатор ДК 016:2010 �4 �9

Виготовлення документації із землеустрою: роботи чи послуги �4 40

У міжнародному виданні не опубліковано оголошення про закупівлю: як бути �4 40

Держзакупівлю оскаржують: коли укладати договір із переможцем �4 4�

"Нова Біблія" держзакупівель: лояльна, але з родзинками (Коментар до Закону України  
"Про здійснення державних закупівель" від 10.04.14 р. № 1197-VII)

4� �

Змінився валютний курс: чи можна коригувати договір про закупівлю �� 4�

Розірвано договір про закупівлю: чи можна укласти пряму угоду на залишок коштів �� 4�

Чи використовують одночасно декілька підстав для коригування держзакупівельного договору �� 4�

Ціну товару збільшили, а кількість зменшили: як докупити решту �� 4�

Чи можна збільшити кількість предмета закупівлі в договорі �� 4�

Які документи підтвердять захист довкілля учасником конкурсних торгів 6� 4�

ОСВІТА № стор.
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КАТАЛОг

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

Чи можна укласти договір у понеділок, якщо крайній строк — неділя 6� 4�

Учасник діє за договором доручення: чи допускати його до оцінки 6� 4�

Як юрособа підтвердить, що її представник не корупціонер 6� 4�

Роз'яснення Мінекономрозвитку і торгівлі України від 06.06.14 р. № 3302-05/18811-07 "Щодо 
застосування законодавства у сфері державних закупівель" (Коментар редакції: Дотримання 
законодавства про захист конкуренції учасник держзакупівель підтверджує самостійно)

6� �4

Повідомляємо про закупівлі за власні кошти: форму звіту визначено! 70 46

Звіт про укладення договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за кошти підприємств. Зразок 
(додаток до статті "Повідомляємо про закупівлі за власні кошти: форму звіту визначено!")

70 Д

Інформація про зміну істотних умов договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за кошти 
підприємств. Зразок (додаток до статті "Повідомляємо про закупівлі за власні кошти: форму звіту 
визначено!")

70 Д

Лист Державної казначейської служби України від 23.06.14 р. № 23-08/817-14628 "Про реєстрацію 
бюджетних зобов'язань, за якими застосовують процедуру закупівель" (Коментар редакції: 
Реєструємо держзакупівельні зобов'язання в казначействі: паперів не уникнути)

7� �8

Учасник надав довідку про відповідність вимогам ДКТ: чи допускати його до оцінки 74 47

Замовник отримав скаргу на прямий договір: як діяти 74 47

Лист Мінекономрозвитку і торгівлі України від 04.08.14 р. № 3302-05/26720-03 "Щодо надання 
методологічної допомоги замовникам" (Коментар редакції: Один документ підтвердить  
і держреєстрацію, і відсутність банкрутства)

8� ��

КАЗНАЧЕЙ: СПЕЦПРОЕКТ № стор.

Жити по кишені: Крим став фінансово самостійним. Закон України від 15.04.14 р. № 1210-VII 4� �8

Армію зобов'язали звітувати про використані пожертви. Постанова Верховної Ради України  
від 16.04.14 р. № 1216-VII

4� �8

Затверджено граничну чисельність працівників держорганів і держадміністрацій. Постанова КМУ 
від 05.04.14 р. № 85, постанова КМУ від 25.03.14 р. № 91

4� �8

Виплату допомоги молодим спеціалістам у сільській місцевості відклали на рік. Постанова КМУ 
від 25.03.14 р. № 103

4� �9

Нова ідея реформування місцевої влади. Розпорядження КМУ від 01.04.14 р. № 333-р 4� �9

Скасовано форми документів з підготовки кадрів у вишах. Наказ МОН України від 03.03.14 р. 
№ 209

4� �9

Звітуємо про діяльність підрозділу внутрішнього аудиту. Наказ Мінфіну України від 27.03.14 р. 
№ 347

4� �0

Затверджено нові програми ревізій Держфінінспекції. Наказ Держфінінспекції України  
від 14.03.14 р. № 80

4� �0

Держслужбовця можуть позбавити рангу тільки за рішенням суду. Лист Нацдержслужби України 
від 26.03.14 р. № 1192/12-14

4� �0

Пенсійний збір з операцій із купівлі інвалюти: який КЕКВ обрати та як показати в бухобліку 4� ��

Постанова КМУ від 25 березня 2014 р. № 110 "Питання оплати праці працівників установ, 
закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Коментар редакції: Із 1 жовтня 
бюджетникам підвищують зарплату)

4� ��

Зміни до бюджетної класифікації та Складових частин витрат (видатків) розвитку та витрат 
(видатків) споживання, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 11.04.14 р. № 397

4� ��

Лист ДКСУ від 21.03.14 р. № 17-08/276-6564 "Про облік готівкових коштів бюджетних установ" 4� �6

Лист ДКСУ від 25.03.14 р. № 17-10/297-6902 "Про порядок заповнення форми зведення показників 
спеціального фонду кошторису"

4� �7

Лист ДКСУ від 04.03.14 р. № 17-09/217-5150 "Про застосування КЕКВ для внесків у статутний 
капітал"

4� �7

Лист ДКСУ від 25.03.14 р. № 17-05/288-6816 "Про застосування КЕКВ закладами охорони здоров'я" 4� �8

Лист ДКСУ від 21.03.14 р. № 17-09/275-6565 "Про застосування КЕКВ для фінансування 
громадських робіт"

4� �9

Лист ДКСУ від 31.03.14 р. № 17-09/322-7303 "Про списання майна бюджетних установ" 4� �0

Лист ДКСУ від 10.04.14 р. № 17-09/363-8602 "Про надання права першого підпису при відсутності 
голови місцевої ради і його заступника"

4� ��

ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ № стор.
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Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг КАТАЛОг

Лист ДКСУ від 28.02.14 р. № 17-08/204-4846 "Про погашення бюджетних  
зобов'язань минулих років (Витяг)"

4� ��

Наказ Міністерства фінансів України від 02.04.14 р. № 372 "Про затвердження Порядку 
бухгалтерського обліку окремих активів та зобов'язань бюджетних установ та внесення змін  
до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ"

�0 �8

Порядок бухгалтерського обліку окремих активів та зобов'язань бюджетних установ, 
затверджений наказом Мінфіну України від 02.04.14 р. № 372

�0 �8

З новим наказом! Мінфін затвердив правила бухобліку активів і зобов'язань бюджетників 
(Коментар до Порядку бухгалтерського обліку окремих активів та зобов'язань бюджетних 
установ, затвердженого наказом Мінфіну України від 02.04.14 р. № 372)

�0 ��

Наказ Мінкультури України від 12.03.14 р. № 142 "Про затвердження Порядку формування та 
подання на затвердження штатних розписів та змін до штатних розписів підприємств, установ, 
організацій, що фінансуються з Державного бюджету України та належать до сфери управління 
Міністерства культури України"

�0 �9

Порядок формування та подання на затвердження штатних розписів та змін до штатних розписів 
підприємств, установ, організацій, що фінансуються з Державного бюджету України та належать 
до сфери управління Міністерства культури України, затверджений наказом Мінкультури України 
від 12.03.14 р. № 142

�0 �9

Лист Мінфіну України від 05.05.14 р. № 31-07240-09-27/10518 "Про доплату за виконання 
обов'язків тимчасово відсутніх працівників" (Коментар редакції: Як обійти зарплатні заборони 
Уряду: суперечлива порада від Мінфіну)

�0 ��

Лист ДКСУ від 07.05.14 р. № 17-04/441-10983 "Щодо видатків на створення та обслуговування 
програмного забезпечення"

�9 ��

Лист ДКСУ від 29.04.14 р. № 17-04/420-10331 "Про врегулювання інвентаризаційних різниць" �9 ��

Лист Мінфіну України від 29.04.14 р. № 31-08430-10-10/10149 "Щодо відображення в 
бухгалтерському обліку активів, які перебувають на тимчасово окупованій території України"

�9 ��

Лист ДКСУ від 22.05.14 р. № 17-08/485-12338 "Про застосування КЕКВ для сплати зборів  
за держреєстрацію авторського права"

�9 ��

Лист ДКСУ від 23.05.14 р. № 17-09/502-12309 "Про передачу майна на відповідальне зберігання" �9 ��

Лист ДКСУ від 28.03.14 р. № 17-08/320-7304 "Про застосування КЕКВ для придбання оргтехніки 
вартістю до 2500 грн"

�9 �4

Лист ДКСУ від 13.06.14 р. № 17-09/581-13999 "Про реєстраційну картку одержувача бюджетних 
коштів"

�9 ��

Лист ДКСУ від 29.05.14 р. № 17-09/519-12924 "Про безспірне списання бюджетних коштів  
з рахунків боржників"

�9 �6

Лист ДКСУ від 04.06.14 р. № 17-08/545-13343 "Про застосування КЕКВ при відшкодуванні податку 
на доходи з підйомної допомоги"

�9 �7

Лист ДКСУ від 01.04.14 р. № 17-08/330-7463 "Про терміни опрацювання документів для реєстрації 
бюджетних зобов'язань"

�9 �7

Лист ДКСУ від 16.05.14 р. № 17-08/469-1166 "Про облік тари в бюджетній установі" �9 �8

Лист ДКСУ від 05.06.14 р. № 17-08/551-13505 "Про погашення кредиторської заборгованості 
минулих бюджетних періодів"

�9 �8

Лист ДКСУ від 30.12.13 р. № 17-08/503-35119 "Щодо сплати ЄСВ та ПДФО з лікарняних" (Витяг) �9 �0

Лист Мінфіну України від 19.03.14 р. № 31-08420-07-25/5714 "Щодо питань бухгалтерського 
обліку"

�9 ��

Порядок фінансового забезпечення потреб національної оборони держави (Збройних Сил) 
за рахунок благодійних пожертв фізичних  та юридичних осіб для забезпечення бойової, 
мобілізаційної готовності, боєздатності і функціонування Збройних Сил, затверджений 
постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.14  р. № 222

69 �8

Як військовим розпоряджатися отриманими пожертвами:  
порядок визначено! (Коментар до постанови КМУ від 02.07.14 р. № 222)

69 �0

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 10.06.14 р. № 1851 "Про затвердження Порядку 
забезпечення закладів фізичної культури і спорту спортивним обладнанням, спортивним 
інвентарем та встановлення строків їх використання"

69 ��

КАЗНАЧЕЙ: СПЕЦПРОЕКТ № стор.
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КАТАЛОг

Порядок забезпечення закладів фізичної культури і спорту спортивним обладнанням, 
спортивним інвентарем та встановлення строків їх використання, затверджений наказом 
Міністерства молоді та спорту України від 10.06.14 р. № 1851

69 ��

Лист Державної казначейської служби України від 24.06.14  р. № 17-08/623-14742 "Про порядок 
реєстрації бюджетних зобов'язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів"

69 ��

Лист Державної казначейської служби України від 18.06.14  р. № 17-09/576-14367 "Про порядок 
казначейського обслуговування бюджетних коштів"

69 ��

Лист Державної казначейської служби України від 17.06.14  р. № 17-05/593-14195 "Про погашення 
кредиторської заборгованості за капітальними видатками місцевих бюджетів"

69 �4

Порядок казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затверджений 
наказом Міністерства фінансів України від 24.12.12 р. № 1407  (Витяг)

69 ��

Порядок казначейського обслуговування небюджетних рахунків клієнтів, затверджений наказом 
Міністерства фінансів України від 21 липня 2014 року № 770

80 �0

Наказ Мінфіну України від 18.07.14 р. № 764 "Про внесення змін до порядку погодження 
призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера бюджетної установи" 
(Витяг) (Коментар редакції: Коли звільнення головбуха не погоджують із Казначейством)

80 ��

Наказ Держказначейської служби України від 06.08.14 р. № 226 "Про внесення змін до наказу 
Державної казначейської служби України від 29.04.2014 № 68" (Витяг)

80 ��

Лист Держказначейської служби України від 09.07.14 р. № 17-08/668-15846 "Щодо застосування 
КЕКВ"

80 ��

Лист Держказначейської служби України від 04.07.14 р. № 17-08/659-15588 "Про застосування 
постанови КМУ від 01.03.14 р. № 65"

80 �6

Лист Держказначейської служби України від 25.07.14 р. № 17-09/708-17228 "Про відшкодування 
витрат на утримання орендованого приміщення"

80 �6

Лист Держказначейської служби України від 08.08.14 р. № 17-08/752-18353 "Про відображення у 
звітності кредиторської заборгованості одержувачів бюджетних коштів"

80 �7

Лист Держказначейської служби України від 06.08.14 р. № 17-13/743-18065 "Про порядок обліку 
поштових марок в бюджетних установах"

80 �8

Лист Держказначейської служби України від 31.07.14 р. № 17-05/723-17682 "Про формування 
мережі розпорядників і одержувачів бюджетних коштів"

80 �8

Лист Держказначейської служби України від 08.08.14 р. № 17-08/756-18385 "Про зарахування 
надходжень в інвалюті"

80 �9

Лист Мінфіну України від 04.07.14 р. № 31-04110-09-5/17094 "Щодо підготовки бюджетних запитів 
до проекту державного бюджету на 2015 рік та проекту прогнозу державного бюджету на 2016—
2017 роки" (Витяг)

80 �9

Як органи казначейства виконують рішення про стягнення коштів із боржників 80 ��

Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затверджений наказом Міністерства 
фінансів України від 23.08.12 р. № 938 (Витяг)

90 �4

Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (додаток 3 до Порядку 
казначейського обслуговування місцевих бюджетів)

90 Д

Реєстр змін до мережі розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (додаток 4  
до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів)

90 Д

Витяг з річного розпису асигнувань місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих 
бюджетів)/річного розпису витрат спеціального фонду місцевих бюджетів з розподілом за 
видами надходжень/річного розпису повернення кредитів до місцевих бюджетів та надання 
кредитів з місцевих бюджетів (додаток 5 до Порядку казначейського обслуговування місцевих 
бюджетів)

90 Д

Витяг з помісячного розпису асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком 
надання кредитів з місцевих бюджетів)/з помісячного розпису спеціального фонду (за винятком 
власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)/з помісячного розпису 
повернення кредитів до загального фонду місцевих бюджетів/надання кредитів із загального 
фонду місцевих бюджетів (додаток 6 до Порядку казначейського обслуговування місцевих 
бюджетів)

90 Д

Відбиток печатки органу Казначейства (додаток 12 до Порядку казначейського обслуговування 
місцевих бюджетів)

90 Д

КАЗНАЧЕЙ: СПЕЦПРОЕКТ № стор.
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КАТАЛОг КАТАЛОг

Розподіл виділених бюджетних асигнувань (додаток 19 до Порядку казначейського 
обслуговування місцевих бюджетів)

90 Д

Довідка про надходження у натуральній формі (додаток 22 до Порядку казначейського 
обслуговування місцевих бюджетів)

90 Д

Казначейському обслуговуванню місцевих бюджетів — нові правила (Коментар до наказу 
Мінфіну України від 30.07.14 р. № 793)

90 �8

Вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня головних бухгалтерів спрощено!  
(Коментар до постанови КМУ від 05.09.14 р. № 436)

90 �0

КОРИСНЕ № стор.

Як правильно вбратися на співбесіду �� 6

Електрика для громадян подорожчала �9 7

ТЕМА НОМЕРА № стор.

Допомога армії �7 6

Платіжні картки 4�4� �7

Вибори від "А" до "Я" 44 �7

Платіжні картки 49 ��

Пільгові пенсії �8 9

Вахтовый метод 6� 8

Проблемні банки 67 ��

Сумісництво та суміщення 69 7

Сумісництво та суміщення 70 8

Матдопомога працівникам 74 9

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ № стор.

Каталог публікацій у газеті "Все про бухгалтерський облік" за І квартал 2014 р. 46 9

Перелік передплатних агентств — розповсюджувачів газети 8� 4�

У європейське майбутнє — з великим творчим потенціалом! (Переможці конкурсу дитячої 
творчості "Очима дитини про бюджет країни — 2014")

87 6

ЛІТЕРАТУРНА СТОРІНКА № стор.

Поезія. Державне мислення не знайдене Фейсбуком… �� �6

Поезія. Отпускные сияния))) �4 48

Поезія. Покончил жизнь самоубийством Президент �� 48

Поезія. Тю, ворог лякає нас слиною))) �6 48

Поезія. Земля боками к Солнышку исправно подставляется �7 48

Поезія. Привыкнем перекрашивать вуали? �9 48

Поезія. У парі-казанів 40 48

Поезія.  Расслабился, полил салат… 4� 48

Поезія.  Вродливу — усі домагаються. Ми ж — Україна… 4�4� 48

Поезія. Довгоочікуване почуття 44 48

Поезія. Я — за землю свою, образ мыслей, семью, чистоту! 46 64

Поезія. Война в Украину пришла, смертная, необъявленная... 47 47

Поезія. О позитиве для рыб) 49 48

Поезія. "В другой семье — другие помидоры..." 49 48

Поезія. "Ни радости, ни бурь, ни сожаленья..." 49 48

Поезія. "Нарешті — радо йшли на обір Президента!.." �0 48

Поезія. "Привыкаем к погибшим — в агрессии с русскими странными..." �� 48

Поезія. "Іде війна, в яку ніхто не вірив..." �� 48

Поезія. Ее — убивают. И вырастят новую �� 48

Поезія. Коли мені допомогти — ти де, мій друг?.. �4 48

Поезія. Долой ярлыки в нашей дружной стране! Как здорово! Я — в мирной Украине!  
(или Долой ярлыки!)

�� 48

Поезія. И своих волков по'лно… �8 48

КАЗНАЧЕЙ: СПЕЦПРОЕКТ № стор.
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Поезія. Новая сотрудница �9 48

Поезія. Займати гроші — це мистецтво 6� 48

Поезія. Я глотал ее грудь ненасытную 6� �6

Поезія. А солдатики — гарні, треновані) 6� 48

Поезія. И лучший коллектив в их жизнях кратких 6� ��

Поезія. Де співчуття, де жаль, де осуд, де любов 66 48

Поезія. "Потом... пошли поужинать, как в снах..." 67 48

Поезія. "Семья...)" 69 48

Поезія. Вечерненабережная рыбалка 70 48

Поезія. И мы, правда, — успеваем! не уступим! 7� 48

Поезія. Бегу-бегу к ней провинившимся мужчиной… 7� 48

Поезія. На шляху до Європейської Спільноти, або Мирна українська нація 7� 48

Поезія. Перенакопи' чив 74 48

Поезія. Танки і заважалки 76 48

Поезія. Утро. Позвонили в дверь 77 ��

Поезія. Правдива відповідь 79 ��

Поезія. Информационная конкуренция 80 ��

Поезія. Відповідь на питання 8� 48

Поезія. "Вазончик в красном — рядом с телевизором..." 8� 48

Поезія. Хочу стати "депутатом у відставці" 8� 48

Поезія. Из историй волнительных знакомств 84 ��

Поезія. "В супружній хаті зараз — тихо, не скандалля..." 8� 48

Поезія. "Я мчался поездом, тяжелым, гулким, быстрым..." 87 48

ЛІТЕРАТУРНА СТОРІНКА № стор.
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ІV. ПЕРЕЛІК СПЕЦВИПУСКІВ, ТЕМАТИЧНИХ НОМЕРІВ І СПЕЦПРОЕКТІВ 
гАЗЕТИ "ВСЕ ПРО БУХгАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК" ЗА ІІ—ІІІ КВАРТАЛИ 2014 РОКУ

СПЕЦВИПУСКИ, ТЕМАТИЧНІ НОМЕРИ ТА ЇХ СТИСЛА ХАРАКТЕРИСТИКА №
Антикризові зміни: екстрений спецвипуск
Цей спецвипуск — позаплановий. Як і вся країна, редакція газети "Все про бухгалтерський облік" змінює 
свої плани, виходячи з реалій повсякденності. Уряд ініціював прийняття Парламентом Закону України 
з гучною назвою "Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного 
зростання в Україні" від 27.03.14 р. № 1166-VII, який вносить суттєві зміни до правил оподаткування. 
Більшість його норм уже запрацювали з 1 квітня. Тому спеціалісти газети спеціально для вас, наших 
передплатників, оперативно проаналізували всі новації. Також на сторінках номера ми розповімо ще про 
два важливих Закони — Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет 
України на 2014 рік" від 27.03.14 р. № 1165-VII та Закон України "Про внесення змін до деяких законів 
України щодо забезпечення проведення мобілізації" від 27.03.14 р. № 1169-VII.

����

Зберігаємо бізнес
Ні для кого не секрет, що для всіх настав режим тотальної економії, коли варто затягнути сильніше 
паски та чекати на кращі часи. Саме собою зрозуміло, що в кризові часи кожна фірма хоче зберегти свої 
фінанси. Та сьогодні як ніколи раніше слід утриматися від радикальних дій — усе тільки виважено та 
спокійно. Не зраджуючи своїм традиціям, газета "Все про бухгалтерський облік" іде в ногу із часом  
і пропонує до вашої уваги чимало цікавих та законних варіантів впливу на ситуацію з тим, аби зберегти 
бізнес.

�8

Держзакупівлі — �0�4 
Кожен, хто хоч раз був учасником конкурсних торгів, підтвердить: виграти в держзакупівельному 
марафоні — справа непроста. Бо суть не тільки в заплутаних вимогах, але і в постійних законодавчих 
змінах. Ось і тепер з подачі Уряду парламентарії прийняли новий Закон про держзакупівлі. Його 
попередника відправили на спочинок. Які правила тепер діють у вітчизняних держзакупівлях,  
ми і з'ясували в номері.

4�

Відпустки — �0�4
Найприємніше в будь-якій відпустці — не стільки відпочивати самому, скільки спостерігати, як працюють 
інші. Із цим не посперечаєшся. Та аби співробітник із задоволенням поринув у ЛІТО, кадровикам та 
бухгалтерам слід виконати чимало роботи, врахувати безліч нюансів. Зробити це легко та швидко 
допоможе наш спецвипуск! Зустрічайте в номері: 
— Основні правила надання відпусток; 
— Документальне оформлення; 
— Відпустки без збереження зарплати, творчі та навчальні відпустки; 
— Грошова компенсація за невикористану відпустку; 
— Бухгалтерський і податковий облік відпускних
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МСФЗ: практика застосування
Унікальний спецвипуск присвячено правилам складання фінансової звітності за міжнародними 
стандартами. На додачу до рекомендацій із першого застосування МСФЗ ми представляємо покроковий 
алгоритм трансформації національної фінзвітності в МСФЗ-формат. Крім того, приємним сюрпризом для 
новачків і профі від бухобліку стануть збірник ключових відмінностей у вимогах П(С)БО та МСФЗ,  
а також практичні рекомендації щодо трансформації основних об'єктів обліку.

�6�7

Виробництво
Цей спецвипуск неодмінно допоможе вирішити облікові проблеми й сприятиме вдосконаленню 
та збільшенню результативності роботи ваших підприємств. У центрі нашої уваги основа основ 
виробництва — формування собівартості продукції. З консультацій ви дізнаєтеся, для чого потрібні 
калькуляції та як оприбуткувати різні вироби. Також для вас на сторінках газети ми детально змалювали 
картину формування загальновиробничих витрат та їх розподілу. Не оминули увагою й улюблений об'єкт 
перевірок контролюючих органів — нормування витрат та виникнення наднормативних. Ми розкажемо, 
чи може підприємство самостійно розробити норми, і як це правильно задокументувати, щоб уберегти 
податкові витрати та кредит.
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Автомобіль на підприємстві. Частина І 
Автомобіль відіграє чи не головну роль на підприємстві. Кожна, навіть маленька фірма, тільки-тільки 
стаючи на ноги, уже має авто. Або своє, або орендоване. Але, як ви розумієте, утримувати потрібно і те 
й інше. Тут і облікові моменти, і безпосередньо експлуатаційні. Почнемо з останніх. Будь-який транспорт 
служитиме нам вірою й правдою, якщо ми правильно будемо його експлуатувати та підтримувати в 
справному стані. Тому в першій частині спецвипуску ми зібрали для вас, наші дорогі читачі, документи, 
що регламентують правила експлуатації автомобіля, аби ваш автомобільний парк приносив лише 
високий рівень прибутку при помірних витратах.
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КАТАЛОг

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

СПЕЦВИПУСКИ, ТЕМАТИЧНІ НОМЕРИ ТА ЇХ СТИСЛА ХАРАКТЕРИСТИКА №
Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку
Заради вашої зручності редакція газети "Все про бухгалтерський облік" зібрала в одному номері всі 
методрекомендації по основних об'єктах бухгалтерського обліку. Тут ви знайдете рекомендації Мінфіну  
з ведення бухобліку основних засобів, запасів, фінансових витрат, нематеральних і біологічних активів.

68

Формування собівартості: методрекомендації
Усі ми знаємо, що головна стратегічна мета будь-якої підприємницької діяльності, безумовно, пов'язана 
з одержанням прибутку. А основним чинником, який впливає на його величину, є витрати. Тому цей 
випуск ми присвятили вкрай важливому та потрібному процесу — формуванню собівартості. Не викликає 
сумнівів і той факт, що бухгалтерам, економістам, фінансистам, а також підприємцям слід володіти 
навичками калькулювання собівартості. У номері ви знайдете методичні рекомендації з формування 
собівартості в різних галузях. 

7�

Сільське господарство
У цей спекотний серпень ми пропонуємо вам, наші улюблені читачі, унікальну добірку матеріалів про 
оподаткування аграріїв. У номері, наче зернятка, зібрані відповіді контролерів із Загальнодоступного 
інформаційно-довідкового ресурсу "ЗІР" (zir.minrd.gov.ua), присвячені спецрежиму з ПДВ, фіксованому 
сільгоспподатку, оподаткуванню прибутку в сільгоспників, нюансам застосування РРО та касової 
дисципліни. Звісно, кожну відповідь податківців супроводжує професійний коментар експертів редакції.
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Автомобіль на підприємстві. Частина II
Сьогодні важко уявити адекватну й ефективну роботу будь-якої організації без автомобіля. Цей 
спецвипуск саме й буде надійним порадником та вірним помічником у всіх питаннях, пов'язаних з 
автомобілем. Для автомобілістів зі стажем та новачків ми зібрали лише важливі й корисні консультації, 
присвячені питанням придбання, експлуатації та списання чотириколісного друга. Звісно ж, не обійшли 
увагою і порядок реєстрації авто та формування його первісної вартості — і це лишень краплинка всіх 
корисностей цього випуску. За усталеною традицією всі матеріали "присмачено" числовими прикладами 
та зразками документів, частина з яких доступна в додатку до номера на сайті dodatok.vobu.com.ua.
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Автомобіль на підприємстві. Частина ІІІ
"Кожен, у кого немає машини, мріє її купити, і кожен, у кого вона є, мріє її продати", — погодьтесь, 
насправді так і є. Але купівлею-продажем маніпуляції з автомобілем підприємства не обмежуються. 
Адже авто можна здати в оренду. Турботливі та обережні автовласники свої легковики ще й страхують. 
Зрозуміло, машину можна й продати. Та хай там як, бухгалтеру обов'язково доведеться ці події 
задокументувати й відобразити в обліку. У фінальній частині трилогії "Автомобіль на підприємстві" ми 
зібрали максимальну кількість корисних консультацій, які стосуються перерахованих вище операцій. На 
сторінках цього спецвипуску ви знайдете безліч відповідей на найактуальніші питання, а також порад, як 
бути в тій чи іншій делікатній ситуації. 
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