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за ІV квартал 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 4
У Міністерстві доходів і зборів України 5
У Державній фіскальній службі України 5
У Головному управлінні Державної фіскальної служби у Чернігівській області 6
У Міністерстві фінансів України 6
У Міністерстві соціальної політики України 7
У Міністерстві аграрної політики та продовольства України 7
У Міністерстві інфраструктури України 7
У Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України 7
У Національному банку України 7
У Державній казначейській службі України 8

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

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

Каталог складається зі змісту та чотирьох 
розділів.

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

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

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

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

— за "головною темою" нормативного доку-

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

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

У третьому розділі — назви консультацій від-
повідно до їх тем. Ті з них, у яких розглянуто 
більше одного питання податкового або бухгал-
терського обліку, можна знайти в кількох рубри-
ках. Наприклад, матеріали, що стосуються ПДВ 
й оренди, містяться у двох рубриках: "ПДВ" та 
"Облік орендних операцій". Це дозволяє в процесі 
пошуку використовувати різні ключові слова.

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

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

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

Вищі та центральні 
органи управління

У Державній інспекції України з питань праці 8

У Державній санітарно-епідеміологічній службі України 8

У Фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 8

У Верховному Суді України 8

У Вищому адміністративному суді України 8

ІІ. ОГЛЯД ЗАКОНОДАВСТВА

Новини законодавства 9

ІІІ. КОНСУЛЬТАТИВНІ МАТЕРІАЛИ

Податки
та збори

ПДВ 13

Електронне адміністрування ПДВ 17

Податок на прибуток 17

Податок на доходи фізичних осіб 20

Єдиний податок 22

Акцизний податок 23

Єдиний внесок та соціальна допомога 23

Плата за землю та земельні відносини 24

Фіксований сільськогосподарський податок 24

Екологічний податок 24

Ресурсні платежі 24

Пенсійний збір 24

Військовий збір 24

Державне
регулювання

Патентування 24

Організація і ведення бухгалтерського обліку 25

Облік за міжнародними стандартами 29

Методика 30

Звітність 30

Податковий календар бухгалтера 31

Інвентаризація 31

Виправлення помилок 31

Первинні документи 32

Відпустки 32

Оплата праці та інші виплати 32

Соцстрахування 33

Пенсії 33

Трудові відносини та кадрове діловодство 33

Військовий облік 35

Зайнятість населення 35

Відрядження 36

Використання реєстраторів розрахункових операцій 36

Грошовий обіг 36

Орендні операції 37

Цінні папери 37

Автомобіль на підприємстві 37

I. НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ТА КОМЕНТАРІ стор.
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КАТАЛОг

Дивіденди 38

Філії та представництва 38

У зоні АТО 39

ВЕЗ "Крим" 40

Виробництво 41

Будівництво 41

Комунальне господарство 41

ЖКГ 41

Сільське господарство 41

Експедирування, транспорт, логістика 42

Торгівля 42

Туризм 43

Неприбуткові організації 43

Послуги 43

Зовнішньоекономічна діяльність 43

Євроінтеграція 44

Готель, ресторан, кафе 44

Страхова справа 44

Нерухомість 44

Все для приватних підприємців 45

Адміністрування 46

Спадкування 46

Договірна робота 46

Юридична консультація 46

Інтелектуальна власність 48

Практика — у судових рішеннях 48

Суд і процес 48

Контролюючі органи 49

Все про банківські продукти 49

Посадова особа 49

Бюджетні установи 49

Освіта 50

Охорона здоров'я 50

Державні закупівлі 50

Казначей: спецпроект 50

Гаряча тема 50

Корисне 50

Тема номера 50

Довідкова інформація 51

Літературна сторінка 51

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

52

*— 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 ІV квартал 2014 року

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

Сільське 
господарство

Правила ідентифікації тварин оновлено (Коментар до Закону України "Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин" 
від 14.08.14 р. № 1648-VII)

9� 4�

ВЕЗ "Крим"

ВЕЗ "Крим": розкриваємо таємниці оподаткування, роботи і торгівлі (Коментар  
до Закону України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про 
особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій  
території України" від 12.08.14 р. № 1636-VII)

9� �7

Закон України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості 
здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України"  
від 12.08.14 р. № 1636-VII (додаток до коментаря "ВЕЗ "Крим": розкриваємо таємниці 
оподаткування, роботи і торгівлі")

9� Д

У зоні АТО

Благодійна допомога для АТО: податку на доходи — стоп, податковим витратам — 
зелене світло (Коментар до Закону України "Про внесення змін до Податкового 
кодексу України щодо деяких питань оподаткування благодійної допомоги"  
від 02.09.14 р. № 1668-VII)

9� �4

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо деяких 
питань оподаткування благодійної допомоги" від 02.09.14 р. № 1668-VII (додаток  
до коментаря "Благодійна допомога для АТО: податку на доходи — стоп, податковим 
витратам — зелене світло")

9� Д

Нерухомість

Переведення дач у житло та реєстрація в них місця проживання (Коментар до Закону 
України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо переведення 
садових і дачних будинків у жилі будинки та реєстрації в них місця проживання"  
від 02.09.14 р. № 1673-VII)

94 �7

У зоні АТО
Фундамент відновлення: пільги, привілеї для фізосіб та підприємств у зоні АТО 
(Коментар до Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення 
антитерористичної операції" від 02.09.14 р. № 1669-VII)

96 �7

Люстрація
Люстрація влади: кого і як стосується (Коментар до Закону України "Про очищення 
влади" від 16.09.14 р. № 1682-VII)

97 ��

Харчові 
продукти

Безпечність харчових продуктів по-європейськи (Коментар до Закону України  
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів" 
від 22.07.14 р. № 1602-VII)

98 ��

ПДВ
Бюджетне відшкодування ПДВ: нові правила з 1 січня 2015 р. (Коментар до Закону 
України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення 
оподаткування інвестиційної діяльності" від 07.10.14 р. № 1690-VII)

�06 �4

Нерухомість
Дізнайся, хто твій сусід: відкритий доступ до Держреєстру нерухомості  
(Коментар до п. 4 р. І Закону України від 14.10.14 р. № 1701-VII)

�07 ��

Корупція

Новий антикорупційний Закон: чого чекати (Коментар до Закону України  
"Про запобігання корупції" від 14.10.14 р. № 1700-VII)

�09 ��

Щит і меч: чим займатиметься Національне антикорупційне бюро  
(Коментар до Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України"  
від 14.10.14 р. № 1698-VII)

�09 �6

У зоні АТО
Внутрішньо переміщені особи: статус і права (Коментар до Закону України "Про 
забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" від 20.10.14 р. № 1706-VII)

��� ��

Корпоративні 
права

Справжні власники підприємств мають вийти з тіні, як того хоче Закон  
(Коментар до Закону України від 14.10.14 р. № 1701-VII)

��� �7

Спадкування
Спадкування по-новому: для родичів — без оцінки, на селі — спрощено  
(Коментар до Закону України від 20.10.14 р. № 1709-VII)

��� �0

У КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ № стор.

У зоні АТО

Як статус учасника бойових дій надають за участь в АТО (Коментар до Порядку 
надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність,  
суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь  
в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою 
КМУ від 20.08.14 р. № 413)

9� ��
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КАТАЛОг

Трудова 
повинність

Все для перемоги: трудова повинність з оборонною метою (Коментар до постанови 
КМУ "Про внесення змін до Порядку залучення працездатних осіб до суспільно- 
корисних робіт в умовах воєнного стану" від 23.09.14 р. № 475)

94 �9

У зоні АТО

Держдопомога переселенцям із Криму та зони АТО: кому, як, скільки  
(Коментар до постанови КМУ від 01.10.14 р. № 505)

96 �0

Заява про призначення щомісячної адресної допомоги для покриття витрат  
на проживання. Зразок (додаток до коментаря "Держдопомога переселенцям  
із Криму та зони АТО: кому, як, скільки")

96 Д

Згода про виплату грошової допомоги уповноваженому представнику сім'ї.  
Зразок (додаток до коментаря "Держдопомога переселенцям із Криму та зони АТО: 
кому, як, скільки")

96 Д

Облік переселенців із Криму та зони АТО: на перший-другий розрахуйся  
(Коментар до постанови КМУ від 01.10.14 р. № 509)

96 ��

Заява про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території 
України або району проведення антитерористичної операції. Зразок (додаток до 
коментаря "Облік переселенців із Криму та зони АТО: на перший-другий розрахуйся")

96 Д

ЖКГ
Позитивні зміни в ЖКГ: оновлено соцнормативи та порядок розрахунку субсидії 
(Коментар до постанови КМУ "Про встановлення державних соціальних стандартів  
у сфері житлово-комунального обслуговування" від 06.08.14 р. № 409)

97 ��

ПДВ
Постанова Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 569  
"Деякі питання електронного адміністрування податку на додану вартість"

�0� 7

Грошова 
допомога

Одноразова грошова допомога постраждалим і переселенцям: порядок надання 
(Коментар до постанови КМУ від 01.10.14 р. № 535)

�0� ��

ЖКГ
Єдина країна: зустрічайте загальнодержавний порядок формування тарифів  
на холодну воду (Коментар до постанови КМУ "Про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 869" від 01.10.14 р. № 532)

�04 ��

У зоні АТО

Допомога постраждалим під час АТО:  
КМУ визначився з переліком неоподатковуваних потреб фізосіб  
(Коментар до постанови КМУ від 26.11.14 р. № 653)

��4 ��

Постанова КМУ від 26 листопада 2014 р. № 653 "Про затвердження переліку потреб, 
сума благодійної допомоги для задоволення яких не включається  
до оподатковуваного доходу платників податку на доходи фізичних осіб"

��4 Д

У МІНІСТЕРСТВІ ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ № стор.

ПДВ

Лист Міністерства доходів і зборів України від 23.06.14 р. № 11237/6/99-99-19-03-02-15 
"Щодо податкових наслідків у частині ПДВ при списанні кредиторської заборгованості 
за отримані аванси" (Коментар редакції: Списуємо безнадійну кредиторку  
за отриманий аванс: постачання із ПДВ скасовується!)

94 ��

Військовий 
збір

Лист Міндоходів і зборів України від 29.09.14 р. № 9660/10/26-15-17-01-07  
"Про нарахування військового збору" (Витяг)

96 ��

Військовий збір: чергові роз'яснення від податківців (Коментар до листа ГУ 
Міндоходів у м. Києві від 29.09.14 р. № 9660/10/26-15-17-01-07)

96 �7

Прибуток

Лист Міністерства доходів і зборів України від 30.05.14 р. № 10316/5/99-99-19-02-
02-16 "Щодо віднесення витрат на оплату винагороди посередникам до складу 
витрат" (Коментар редакції: Місце винагороди посередникам у витратах; Які виплати 
поручителю боржник може віднести до податкових витрат; Витрати на сертифікацію 
імпортованої продукції)

�0� ��

У ДЕРЖАВНІЙ фІСКАЛЬНІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ № стор.
Єдиний 
внесок

Лист Державної фіскальної служби України від 29.09.14 р. № 5655/7/99-99-17-03-01-17 
"Про нарахування єдиного внеску на середню зарплату мобілізованих працівників"

9� ��

У зоні АТО
Лист Державної фіскальної служби України від 29.09.14 р. № 5685/7/99-99-18-02- 
03-17 "Про реєстрацію РРО суб'єктів господарювання зони АТО"  
(Коментар редакції: Суб'єкт господарювання в зоні АТО: як зареєструвати РРО)

99 �9

ПДВ
Лист Державної фіскальної служби України від 26.09.14 р. № 4137/6/99-99-19-03- 
01-15 "Щодо запровадження електронної системи адміністрування податку на додану 
вартість"

�0� ��

ТЕМА У КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ № стор.
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Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг КАТАЛОг

ПДВ

Лист Держфіскальної служби України від 16.10.14 р. № 5229/6/99-99-19-03-02-15  
"Щодо податкових зобов'язань із ПДВ у разі передачі транспортних засобів  
за Законом про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (Коментар редакції:  
Автомобіль для військових потреб: ПДВ-зобов'язань не нараховують)

�06 ��

Лист Держфіскальної служби України від 04.09.14 р. № 3717/7/99-99-19-03-02-17 "Щодо 
оподаткування операцій із будівництва та продажу готового новозбудованого житла"

�06 �6

Лист Держфіскальної служби України від 25.09.14 р. № 3945/6/99-99-19-03-02-15  
"Щодо оподаткування забудовником отриманих забезпечувальних платежів від 
замовників будівництва"

�06 �7

Постачання житла перше чи друге: чи є ПДВ-пільга (Коментар до листів ДФСУ  
від 04.09.14 р. № 3717/7/99-99-19-03-02-17 та від 25.09.14 р. № 3945/6/99-99-19-03-02-15)

�06 �7

Лист Держфіскальної служби України від 04.08.14 р. № 1134/7/99-99-10-04-02-17  
"Щодо звільнення від ПДВ постачань та імпорту металобрухту в період із 01.01.14 р. 
по 17.02.14 р. включно"

�06 �9

Митарства металобрухтової ПДВшної пільги (Коментар до листа ДФСУ від 04.08.14 р. 
№ 1134/7/99-99-10-04-02-17)

�06 �0

Лист Державної фіскальної служби України від 04.09.14 р. № 2935/6/99-99-19-03-02-15 
"Щодо обкладення ПДВ послуг із друкування ЗМІ" (Коментар редакції:  
Послуги з друкування газет підпадають під 20-відсотковий ПДВ)

�07 �9

У зоні АТО

Лист Державної фіскальної служби України від 16.10.14 р. № 5218/6/99-99-19-02-
02-15 "Щодо відображення в податковому обліку витрат при настанні обставин 
непереборної сили"

�07 ��

Підприємство зазнає збитків через бойові дії: що в податковому обліку (Коментар до 
листа Державної фіскальної служби України від 16.10.14 р. № 5218/6/99-99-19-02-02-15)

�07 ��

Звітність
Лист ДФСУ від 13.10.14 р. № 7984/6/99-99-19-02-02-15 "Щодо подання юрособою-
єдинником  додатка ПН до декларації з податку на прибуток"  
(Коментар редакції: Звітність юросіб-єдинників за "нерезидентськими" доходами)

�08 �9

Цінні папери

Лист Державної фіскальної служби України від 06.11.14 р. № 9666/7/99-99-19-02-01 
"Про відображення податку на прибуток від операцій із торгівлі цінними паперами" 
(Витяг)

��4 ��

Оподаткування прибутку від операцій із цінними паперами: до 03.08.14 р. —  
за ставкою 10%, після — за ставкою 18% (Коментар до листа ДФСУ від 06.11.14 р. 
№ 9666/7/99-99-19-02-01)

��4 �6

ПДВ

Лист Державної фіскальної служби України від 10.10.14 р. № 4828/6/99-99-19-03-02-15 
"Щодо порядку виправлення помилки в Реєстрі виданих та отриманих податкових 
накладних"(Витяги) (Коментар редакції: Виправляємо помилки в Реєстрі: який строк 
давності для таких виправлень)

��4 �7

Податок  
на доходи

Лист Державної фіскальної служби України від 05.11.14 р. № 6280/6/99-99-17-03-03-15 
"Щодо благодійної допомоги учасникам бойових дій" (Витяги)

��6 �7

Неписані правила благодійництва під час АТО в роз'ясненнях ДФС  
(Коментар до листів ДФСУ від 05.11.14 р. № 6280/6/99-99-17-03-03-15 та ГУ ДФСУ  
у Чернігівській області від 28.10.14 р. № 84/10/25-01-15-02-09)

��6 �8

ПДВ

Лист Державної фіскальної служби України "Щодо обкладення ПДВ гарантійного 
платежу за договором оренди" від 04.09.14 р. № 2890/6/99-99-19-03-02-15

��8 ��

Коли обкладають ПДВ суми, що надходять у забезпечення зобов'язань  
(Коментар до листа ДФСУ від 04.09.14 р. № 2890/6/99-99-19-03-02-15)

��8 ��

Лист Державної фіскальної служби України від 03.12.14 р. № 13311/7/99-99-19-03-02-17 
"Про податок на додану вартість"

��9* 44

Електронне 
адміністру-
вання ПДВ

Лист ДФСУ від 10.12.14 р. № 14618/7/99-99-19-03-01-17 "Про електронне 
адміністрування ПДВ" (Витяги)

��0 �9

У ГОЛОВНОМУ УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНОЇ фІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ № стор.

Податок  
на доходи

Лист Головного управління Державної фіскальної служби у Чернігівській області  
від 28 жовтня 2014 р. № 84/10/25-01-15-02-09 "Щодо надання благодійної допомоги  
та її документального оформлення підприємством-благодійником" (Витяг)

��6 �6

У МІНІСТЕРСТВІ фІНАНСІВ УКРАЇНИ № стор.

ПДВ
Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом Міністерства 
фінансів України від 22.09.14 р. № 957

�0� �9

ТЕМА У ДЕРЖАВНІй ФІСКАЛЬНІй СЛУЖБІ УКРАЇНИ № стор.
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КАТАЛОг

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

ПДВ

Зустрічайте новий Порядок заповнення податкової накладної! (Коментар до Порядку 
заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Мінфіну України від 
22.09.14 р. № 957)

�0� �9

Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, 
затверджений наказом Міністерства фінансів України від 23.09.14 р. № 966

�0� ��

Порядок ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних, 
затверджений наказом Міністерства фінансів України від 22.09.14 р. № 958

�0� �8

Податкова накладна-2015: нова форма та порядок її заповнення (Коментар до наказу 
МФУ від 14.11.14 р. № 1129)

��� �9

Новий порядок ПДВшної реєстрації: усе як і раніше (Коментар до наказу МФУ  
від 14.11.14 р. № 1130)

��� ��

Автоматичне бюджетне відшкодування ПДВ: що рік прийдешній нам готує  
(Коментар до наказу Мінфіну України "Про затвердження Порядку визначення  
відповідності платника податку на додану вартість критеріям, які дають право  
на отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку на додану вартість" 
від 14.11.14 р. № 1128)

��4 ��

Бюджет

Лист Міністерства фінансів України "Щодо відкриття вищими навчальними закладами 
поточних рахунків в установах банків" від 28.10.14 р. № 31-07010-05-10/27509

��8 �4

Виші повинні обслуговуватися в Казначействі. Поки що… (Коментар до листа Мінфіну 
України від 28.10.14 р. № 31-07010-05-10/27509)

��8 �4

У МІНІСТЕРСТВІ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ № стор.
Кадрове 

діловодство
Лист Міністерства соціальної політики України від 09.09.14 р. № 10196/0/14-14/13  
"Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2015 рік"

9� 4�

Позовна 
давність

Лист Міністерства соціальної політики України від 06.10.14 р. № 3050/0/06/14 "Про 
строки позовної давності, що застосовуються до трудових спорів" (Коментар редакції: 
Які терміни позовної давності застосовують до спорів у трудових відносинах)

99 �7

У зоні АТО

Дублікат трудової книжки для мешканців зони АТО: як отримати (Коментар до наказу 
Мінсоцполітики України, Мін'юсту України "Про внесення зміни до Інструкції про 
порядок ведення трудових книжок працівників" від 06.10.14 р. № 720/1642/5)

�06 ��

Заповнення першої сторінки (титульного аркушу) "надзвичайного"
дубліката трудової книжки. Зразок (додаток до коментаря "Дублікат трудової книжки 
для мешканців зони АТО: як отримати")

�06 Д

У МІНІСТЕРСТВІ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ № стор.

фСП
Лист Мінагрополітики та продовольства України від 22.07.14 р. № 37-14-2-15/10950 
"Щодо сільськогосподарської продукції власного виробництва" (Витяг) (Коментар 
редакції: Коли придбані поросята стають власно вирощеними для сільгоспПДВ і ФСП)

9� �6

У МІНІСТЕРСТВІ ІНфРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ № стор.

РРО

Перелік товарів, при реалізації яких дозволяється проводити розрахункові 
операції без застосування реєстраторів розрахункових операцій з використанням 
розрахункових книжок та Книг обліку розрахункових операцій об'єктами поштового 
зв'язку в селах, затверджений наказом Міністерства інфраструктури України  
від 21 листопада 2014 р. № 590 (Коментар редакції: Сільські поштарі можуть 
реалізовувати більше товарів без РРО)

��6 ��

У МІНІСТЕРСТВІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ № стор.

Державні 
закупівлі

Лист Мінекономрозвитку і торгівлі України від 20.10.14 р. № 3302-05/36411-03  
"Щодо надання роз'яснення стосовно застосування п. 3 ч. 1 ст. 17 Закону України  
"Про здійснення державних закупівель"

�08 ��

Коли відмовлять в участі в торгах за антиконкурентні дії (Коментар до листа 
Мінекономрозвитку України від 20.10.14 р. № 3302-05/36411-03)

�08 ��

У НАЦІОНАЛЬНОМУ БАНКУ УКРАЇНИ № стор.

Податок  
на доходи

Електронне повідомлення Національного банку України від 01.10.14 р. № 25-110/55892 
"Про окремі питання ведення поточних рахунків, доходи у вигляді процентів за якими 
не оподатковуються"

9� 40

Зарплатні та соціальні картки: тільки за цільовим призначенням  
(Коментар до електронного повідомлення НБУ від 01.10.14 р. № 25-110/55892)

9� �7

Заява про відкриття поточного рахунку. Зразок (додаток до коментаря  
"Зарплатні та соціальні картки: тільки за цільовим призначенням")

9� Д

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

КАТАЛОг КАТАЛОг

Дивіденди
Лист НБУ від 01.08.14 р. № 11-117/41539 "Щодо виплати дивідендів готівкою та 
підписування касових документів" (Коментар редакції: Виплата дивідендів фізособі: 
обмеження в 150 тис. грн; Підпис касових документів: чи має права директор)

96 ��

ВЕЗ "Крим"

Постанова Правління Національного банку України від 03.11.14 р. № 699 "Про 
застосування окремих норм валютного законодавства під час режиму тимчасової 
окупації на території вільної економічної зони "Крим"

�04 �9

ВЕЗ "Крим": валютне законодавство в період тимчасової окупації (Коментар до 
постанови Правління НБУ "Про застосування окремих норм валютного законодавства 
під час режиму тимчасової окупації на території вільної економічної зони "Крим" від 
03.11.14 р. № 699)

�04 ��

Платіжні  
засоби

Положення про електронні платіжні засоби: новинки від Нацбанку (Коментар до 
Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій  
з їх використанням, затвердженого постановою Правління НБУ від 05.11.14 р. № 705)

�08 �7

Валютні 
обмеження

Постанова Правління Національного банку України від 01 грудня 2014 року № 758 
"Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України"

��� ��

У ДЕРЖАВНІЙ КАЗНАЧЕЙСЬКІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ № стор.

Бюджет

Лист Державної казначейської служби України від 11.11.14 р. № 17-10/1009-24827  
"Про порядок призначення на посаду головного бухгалтера бюджетної установи"

�09 �6

Лист Державної казначейської служби України від 29.10.14 р. № 17-08/984-23918  
"Про оплату послуг для створення та впровадження охоронних систем"

�09 �7

Лист Державної казначейської служби України від 29.10.14 р. № 17-05/983-23917  
"Про застосування КЕКВ для оплати послуг із вивезення відходів та їх утилізації" 
(Витяг)

�09 �8

Лист Державної казначейської служби України від 17.10.14 р. № 17-10/961-23144  
"Про порядок затвердження кошторисів та довідок про зміни до кошторису"

�09 �9

Лист Державної казначейської служби України від 10.11.14 р. № 17-05/1007  
"Про відкриття бюджетними установами поточного рахунку зі спеціальним режимом 
використання" (Витяг)

�09 �0

У ДЕРЖАВНІЙ ІНСПЕКЦІЇ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ № стор.

Оплата праці
Лист Державної інспекції України з питань праці "Щодо оплати праці на рівні 
мінімальної заробітної плати" від 15.09.14 р. № 32-21/01-1715 (Коментар редакції:  
Кому можна встановлювати зарплату на рівні мінімальної)

��8 ��

У ДЕРЖАВНІЙ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ № стор.

Авто-
перевезення

Автоперевезення харчів: чи потрібно отримувати санітарний паспорт на автомобіль 
(Коментар до листа Держсанепідслужби України від 22.08.14 р. № 04.03-11-7459/14)

��8 �6

Лист Державної санітарно-епідеміологічної служби України від 22.08.14 р. № 04.03-
11-7459/14 "Щодо правових підстав та порядку отримання санітарного паспорта 
транспортного засобу для перевезення харчових продуктів" (додаток до коментаря 
"Автоперевезення харчів: чи потрібно отримувати санітарний паспорт на автомобіль")

��8 Д

У фОНДІ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ № стор.

Освіта
Лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 
11.06.14 р. № 5-44/б-944з-181 "Про обчислення середньоденної зарплати педагогічним 
працівникам"

��� ��

У ВЕРХОВНОМУ СУДІ УКРАЇНИ № стор.

Договірна 
робота

Договори, недійсність правочинів, позовна давність: поради від суддів (Коментар 
до Висновків Верховного Суду України, викладених у рішеннях, прийнятих за 
результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої 
п. 1 ч. 1 ст. 11116 ГПК України, за I півріччя 2014 р.)

�07 �4

У ВИЩОМУ АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДІ УКРАЇНИ № стор.

Адміні-
стрування

Суд розстрочив сплату узгодженого грошового зобов'язання — сплатіть штраф 
(Коментар до листа ВАСУ від 18.11.14 р. № 1602/11/10/14-14)

��4 �9

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

КАТАЛОг

ІІ. ОгЛЯД ЗАКОНОДАВСТВА
НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА № стор.

Залучення до суспільно корисних робіт під час воєнного стану. 
Постанова КМУ від 23.09.14 р. № 475

9� �

Митні формальності при переміщенні товарів з/у ВЕЗ "Крим". 
Лист Державної фіскальної служби України від 26.09.14 р. № 5626/7/99-99-24-01-06-17

9� 4

Парламентські вибори: держзакупівлі, видатки, фінзвітність. Постанови ЦВК від 11.09.14 р. № 917, 
від 19.09.14 р. № 1043, від 19.09.14 р. № 1044

9� 4

Нормативні документи та роз'яснення тижня 9� 4�

Чи можливе внесення сторонніх коштів на зарплатний рахунок.  
Електронне повідомлення НБУ від 01.10.14 р. № 25-110/55892

9� 4

Що являється об'єктом оподаткування військовим збором. 
Лист Державної фіскальної служби України від 18.09.14 р. № 3640/6/99-99-17-03-03-15

9� 4

Видача дивідендів готівкою та тимчасове виконання функцій касира. 
Лист НБУ від 01.08.14 р. № 11-117/41539

9� 4

Кримський форс-мажор: коли настає, хто посвідчує. 
Лист Мін'юсту України від 30.05.14 р. № 6602-0-26-14/8.1

9� �

Коли суми податків і зборів вважаються сплаченими. 
Лист Державної фіскальної служби України від 13.08.14 р. № 1128/5/99-99-20-03-01-16

9� �

Середній заробіток мобілізованих працівників та єдиний внесок. 
Лист Державної фіскальної служби України від 29.09.14 р. № 5655/7/99-99-17-03-01-17

9� �

Нормативні документи та роз'яснення тижня 9� 4�

Зарплатні рахунки й оподаткування доходів фізосіб. 
Лист Державної фіскальної служби України від 25.09.14 р. № 3933/6/99-99-17-03-03-15

9� �

Лібералізація окремих валютних операцій та обмеження продажу золота фізособам. 
Постанова Правління НБУ від 03.10.14 р. № 626

9� �

Чи потрібен санпаспорт на автомобіль для перевезення продуктів. 
Лист Державної санітарно-епідеміологічної служби України від 22.08.14 р. № 04.03-11-7459/14

9� 4

Навчання з охорони праці сумісників і підрядників. 
Лист Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України від 18.08.14 р. 
№ 6293/0/8-03/6/14

9� 4

Заповнення товарно-транспортної накладної під час перевезень вантажів. 
Лист Міністерства інфраструктури України від 28.05.14 р. № 5615/25/10-14

9� 4

Нормативні документи та роз'яснення тижня 9� �

Грошова допомога переселенцям з Криму та зони АТО. 
Постанова КМУ від 01.10.14 р. № 505

94 �

Придбання акцизних марок на алкоголь і тютюн. 
Постанова КМУ від 01.10.14 р. № 499

94 �

Облік переселенців з Криму та зони АТО. 
Постанова КМУ від 01.10.14 р. № 509

94 �

Ліцензування експорту й імпорту лазерних дисків. 
Наказ Мінекономрозвитку України від 27.08.14 р. № 1035

94 �

Що можна відносити до складу витрат. 
Лист Міндоходів України від 30.05.14 р. № 10316/5/99-99-19-02-02-16

94 �

Нормативні документи та роз'яснення тижня 94 ��

Люстрація влади: повний уперед! Закон України від 16.09.14 р. № 1682-VII 96 4

Держреєстрація договорів франчайзингу. 
Наказ Мін'юсту України від 29.09.14 р. № 1601/5

96 4

Що робити із забрудненими спецфарбою купюрами гривні. 
Лист НБУ від 09.10.14 р. № 45-120/58268

96 4

Обкладання ПДВ постачання медвиробів. 
Лист ДФС України від 09.10.14 р. № 6875/7/99-99-19-03-02-17

96 4

Розгляд роботодавцем вимог працівників і профспілки. 
Накази НСПП від 26.09.14 р. №№ 65, 66

96 �

Боротьба з корупцією та відмиванням коштів: новий виток 96 �

Нормативні документи та роз'яснення тижня 96 �8
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Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг КАТАЛОг

НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА № стор.

Оформлення ветеринарних документів. 
Наказ Мінагрополітики України від 01.08.14 р. № 288

97 �

Надання адміністративних послуг. 
Постанова КМУ від 01.10.14 р. № 494

97 �

Навчання посадовців пожежній безпеці. 
Наказ МВС України від 11.09.14 р. № 935

97 �

Поетапні розробка та затвердження проектної документації. 
Лист Мінрегіону України від 19.08.14 р. № 7/15-9993

97 �

Матзабезпечення та соцпослуги для переселенців із Криму та зони АТО. 
Постанова КМУ від 01.10.14 р. № 531

97 4

Особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Сходу. 
Закон України від 16.09.14 р. № 1680-VII

97 4

Довідка про перебування в окупованому Криму чи переселення з нього. 
Наказ МВС України від 26.09.14 р. № 997

97 4

Добровільне припинення діяльності підприємців, які переїхали з Криму. 
Постанова КМУ від 16.10.14 р. № 541

98 4

Критерії ризику для медичної практики. 
Постанова КМУ від 16.10.14 р. № 543

98 4

Чи можлива комісія з інвентаризації в складі однієї особи. 
Лист Мінфіну України від 27.05.14 р. № 31-08410-07-29/12918

98 4

Спрощення спадкування та права внутрішніх переселенців 98 4

Оподаткування продажу нового житла та імпорту металобрухту 98 �

Оподаткування відшкодування орендарем комунальних послуг. 
Лист ДФС України від 09.09.14 р. № 3120/6/99-99-19-02-02-15

98 �

Нормативні документи та роз'яснення тижня 98 �9

Встановлення ціни договору в еквіваленті інвалюти. 
Лист Мін'юсту України від 13.08.14 р. № Ч-13744/8.2

99 4

Реєстрація місця проживання переселенців. 
Лист Мін'юсту від 26.08.14 р. № 6809-0-4-14/6.1

99 4

Інвестпрограми з тепло-, водопостачання та водовідведення. 
Постанова КМУ від 01.10.14 р. № 552

99 4

Формування тарифів на водопостачання. 
Постанова КМУ від 01.10.14 р. № 532

99 4

Люстраційна перевірка: визначено порядок. 
Постанова КМУ від 16.10.14 р. № 563

99 �

Держконтроль за лікарськими засобами 99 �

Закупівлі за бюджетні кошти. 
Постанова КМУ від 01.10.14 р. № 536

99 �

Нормативні документи та роз'яснення тижня 99 ��

Інструкція про довіреності на отримання ТМЦ: дні злічено. 
Наказ Мінфіну від 30.09.14 р. № 987

�0� 4

Прокуратура невдовзі діятиме за новим законом. 
Закон України від 14.10.14 р. № 1697-VII

�0� 4

Нові заходи по боротьбі з корупцією. 
Закон України від 14.10.14 р. № 1700-VII

�0� 4

Ухвалено Закон про Національне антикорупційне бюро України. 
Закон України від 14.10.14 р. № 1698-VII

�0� �

Мобілізація транспорту: ПДВ не нараховують. 
Лист ДФСУ від 16.10.2014 р. № 5229/6/99-99-19-03-02-15

�0� �

Нормативні документи та роз'яснення тижня �0� ��

Визначено територію АТО. Розпорядження КМУ від 30.10.14 р. № 1053-р �0� 4

Посилено кримінальну відповідальність за злочини проти національної та громадської безпеки. 
Закон України від 07.10.14 р. № 1689-VII

�0� 4

І знову нова декларація з ПДВ! Наказ Мінфіну України від 23.09.14 р. № 966 �0� 4
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Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА № стор.

Нові форми податкової накладної та реєстру таких накладних. 
Накази Мінфіну України від 22.09.14 р. № 957 та № 958

�0� �

Регулювання валютного ринку. 
Постанова Правління НБУ від 30.10.14 р. № 685

�0� �

Нюанси сплати судових витрат у цивільних справах. 
Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних 
справ від 17.10.14 р. № 10

�0� �

Нормативні документи та роз'яснення тижня �0� ��

Валютні обмеження щодо ВЕЗ "Крим". 
Постанова Правління НБУ від 03.11.14 р. № 699

�0� 4

Застосування ліків: перереєстрація тільки одна. 
Закон України від 20.10.14 р. № 1707-VII

�0� 4

Печатка — майже не обов'язковий атрибут підприємства. 
Закон України від 15.04.14 р. № 1206-VII

�0� 4

Оновлено правові позиції в судовій практиці ВГСУ. Інформаційний лист Вищого господарського 
суду України від 27.10.14 р. № 01-06/1666/14

�0� �

Зріс граничний рівень ціни на природний газ. Постанови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 31.10.14 р. №№ 223, 224

�0� �

Нові форми документів у сфері держзакупівель. 
Наказ Мінекономрозвитку України від 15.09.14 р. № 1106

�0� �

Нормативні документи та роз'яснення тижня �0� �6

Зміни в порядку відшкодування ПДВ. 
Закон України від 07.10.14 р. № 1690-VII

�04 �

З'явився новий закон про протидію відмиванню доходів. 
Закон України від 14.10.14 р. № 1702-VII

�04 �

Нормативні документи та роз'яснення тижня �04 ��

Порядок фінансування юросіб і населення Донецької та Луганської областей. 
Постанова КМУ від 07.11.14 р. № 595

�06 4

Новий порядок емісії електронних платіжних засобів. 
Постанова Правління НБУ від 05.11.14 р. № 705

�06 4

Зупинено дію переліку населених пунктів, де проводилась АТО.  
Розпорядження КМУ від 05.11.14 р. № 1079-р

�06 4

Нормативні документи та роз'яснення тижня �06 �

Нова інструкція про інвентаризацію. 
Наказ Мінфіну від 02.09.14 р. № 879

�07 4

Затверджено рекомендації щодо застосування фото- та відеоапаратури під час митних процедур. 
Наказ ДФСУ від 03.11.14 р. № 237

�07 4

Як скасовуватимуть пеню за кредитними договорами в осіб з території АТО. 
Лист НБУ від 05.11.14 р. № 18-112/64483

�07 �

Нові ознаки фіктивності емітентів цінних паперів. Рішення НКЦПФР від 14.10.14 р. № 1360 �07 �

Положення про встановлення ознак фіктивності емітентів цінних
паперів та включення таких емітентів до переліку (списку) емітентів, що мають ознаки фіктивності, 
затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.10.14 р. 
№ 1360 (додаток до матеріалу "Нові ознаки фіктивності емітентів цінних паперів")

�07 Д

Нормативні документи та роз'яснення тижня �07 ��

Особливості реєстрації суб'єктів господарювання з території проведення АТО. 
Наказ Мін'юсту України від 05.11.14 р. № 1849/5

�08 4

Внесено зміни до порядку обліку платників податків. 
Наказ Мінфіну України від 14.11.14 р. № 1127

�08 4

Як переносять робочі дні на новорічні свята. Розпорядження КМУ від 12.11.14 р. № 1084-р �08 4

Затверджено нове положення про реєстрацію платників ПДВ. 
Наказ Мінфіну України від 14.11.14 р. № 1130

�08 �

Погляд НБУ на використання віртуальної валюти. Роз'яснення НБУ від 10.11.14 р. �08 �

Нормативні документи та роз'яснення тижня �08 ��
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КАТАЛОг КАТАЛОг

НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА № стор.

Ухвалено Закон про внутрішньо переміщених осіб. 
Закон України від 20.10.14 р. № 1706-VII

�09 �

Затверджено Порядок роботи з електронними документами. 
Наказ Мін'юсту України від 11.11.14 р. № 1886/5

�09 �

Нормативні документи та роз'яснення тижня �09 �7

Вимушені переселенці отримуватимуть соцвиплати за місцем їх обліку. 
Постанова КМУ від 05.11.14 р. № 637

��� �

Експортно-імпортні розрахунки: продовжено дію 90-денного обмеження. 
Постанова Правління НБУ від 20.11.14 р. № 734

��� �

Змінено правила роздрібної торгівлі нафтопродуктами. 
Постанова КМУ від 19.11.14 р. № 636

��� �

Нормативні документи та роз'яснення тижня ��� 4

Спадщина на селі: спрощено механізм оформлення ��� �

Як укладатимуть контракти з керівниками державних та комунальних закладів охорони здоров'я. 
Постанова КМУ від 16.10.14 р. № 642

��� �

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

Валютні обмеження продовжили до весни. 
Постанова Правління НБУ від 01.12.14 р. № 758

��� �

Газ для потреб юросіб подорожчав. Постанови НКРЕКП від 28.11.14 р. №№ 425, 426 та 427 ��� �

З'явився Реєстр волонтерів АТО. 
Наказ Мінфіну України від 30.10.14 р. № 1089

��� �

Економія держкоштів: винятки для АТО та лісогосподарських потреб.  
Постанови КМУ від 12.11.14 р. № 652, від 26.11.14 р. № 660

��� 4

Прострочений кредит можуть стягнути за виконавчим написом нотаріуса. 
Постанова КМУ від 26.11.14 р. № 662

��� 4

АТО та тимчасова окупація: ВГСУ уточнює правові позиції. 
Постанова пленуму ВГСУ від 24.11.14 р. № 2

��� 4

Нормативні документи та роз'яснення тижня ��� �8

Кредитні спори: правові позиції ВГСУ. 
Постанова пленуму ВГСУ від 24.11.14 р. № 1

��4 4

Як госпсуди повідомляють про засідання учасників із зони АТО та з Криму. 
Листи ВГСУ від 01.12.14 р. № 01-06/2052/14 та № 01-06/2053/14

��4 4

Купівля інвалюти: які угоди можуть бути удаваними. 
Лист НБУ від 02.12.14 р. № 48-404/71535

��4 �

Якщо головне підприємство або філія в Криму… Як сплачувати податок на прибуток. 
Лист ДФСУ від 03.12.14 р. № 13127/7/99-99-19-02-01-17

��4 �

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

Як банки працюватимуть на новорічні свята. 
Лист НБУ від 08.12.14 р. № 25-205/73085

��� 4

Програмно-цільовий метод виконання місцевих бюджетів — тільки за бажанням. 
Накази Мінфіну України від 02.12.14 р. № 1194 та № 1195

��� 4

Як контролюють якість ліків під час оптової та роздрібної торгівлі. 
Наказ МОЗ України від 29.09.14 р. № 677

��� 4

Затверджено новий перелік товарів, які сільські поштові відділення продаватимуть без РРО. 
Наказ Мінінфраструктури України від 21.11.14 р. № 590

��� �

Залізничні перевізники небезпечних вантажів повинні назначити уповноважених із питань безпеки. 
Наказ Мінінфраструктури України від 05.11.14 р. № 565

��� �

Уряд утворив Раду бізнес-омбудсмена. 
Постанова КМУ від 26.11.14 р. № 691

��� �

Нормативні документи та роз'яснення тижня ��� 6

З'явився новий порядок обліку платників єдиного внеску. 
Наказ Мінфіну України від 24.11.14 р. № 1162

��6 �

Як перетнути кримський кордон із товарами, для яких є митні обмеження. 
Лист ДФСУ від 09.12.14 р. № 14385/7/99-99-24-03-01-17

��6 �
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Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА № стор.

Затверджено порядок видачі сертифіката з перевезення товару EUR.1. 
Наказ Мінфіну України від 18.11.14 р. № 1142

��6 �

Нормативні документи та роз'яснення тижня ��6 �0

Електронне адміністрування ПДВ: контролери роз'яснили особливості. 
Лист ДФСУ від 10.12.14 р. № 14618/7/99-99-19-03-01-17

��8 4

Податківці не можуть визнавати договори нікчемними. 
Лист ДФСУ від 11.09.14 р. № 285/2/99-99-10-04-02-10

��8 4

Коли не потрібно закривати рахунки в Казначействі. 
Наказ Мінфіну України від 17.11.14 р. № 1139

��8 �

Мінекономрозвитку оприлюднило коментар до держзакупівельних законів ��8 �

Вирішили не використовувати печатку — повідомте банк. 
Лист НБУ від 11.12.14 р. № 25-110/74213

��8 �

Нормативні документи та роз'яснення тижня ��8 �9

Змінено правила спецперевірки кандидатів у чиновники.  
Указ Президента України від 16.12.14 р. № 933/2014

��0 4

Удосконалено правила розрахунків із Кримом. 
Постанова Правління НБУ від 16.12.14 р. № 810

��0 4

Як підприємству отримати статус уповноваженого експортера. 
Наказ Мінфіну України від 07.10.14 р. № 1013

��0 �

Із 1 січня для бюджетників працюють нацстандарти бухобліку. 
Наказ Мінфіну України від 25.11.14 р. № 1163

��0 �

ІІІ. КОНСУЛЬТАТИВНІ МАТЕРІАЛИ
ПДВ № стор.

Заміна дверей, вікон та утеплення стін у власній адмінбудівлі: особливості обліку 9� �0

Гарячий шопінг: установлюємо сучасні батареї та обігрівачі 9� �0

Облік установки сучасних батарей та обігрівачів. Числовий приклад  
(додаток до статті "Гарячий шопінг: установлюємо сучасні батареї та обігрівачі")

9� Д

Зима не тітка — утеплюємо орендоване приміщення: облік та оподаткування 9� ��

Бухоблік утеплення орендованого приміщення. Числовий приклад (додаток до статті  
"Зима не тітка — утеплюємо орендоване приміщення: облік та оподаткування")

9� Д

Модифікація газового котла електродною системою: облік та оподаткування 9� ��

Облік модернізації котла підрядним способом. Числовий приклад (додаток до статті  
"Модифікація газового котла електродною системою: облік та оподаткування")

9� Д

Фермерське господарство купує корправа іншого підприємства: що в обліку 9� 46

Юрособу приєднують до сільгосппідприємства: чи вплине це на ПДВ-спецрежим 9� 47

Облік мобілізації автотранспорту 9� �0

Акт приймання-передачі легкового автомобіля. Зразок  
(додаток до статті "Облік мобілізації автотранспорту")

9� Д

Бухгалтерська довідка про нарахування амортизації в періоді мобілізації авто. Зразок  
(додаток до статті "Облік мобілізації автотранспорту")

9� Д

Бухгалтерська довідка про податковий кредит при поверненні мобілізованого авто. Зразок  
(додаток до статті "Облік мобілізації автотранспорту")

9� Д

У підприємства викрали автомобіль: бухгалтерський та податковий облік 9� �4

Облік збитків від крадіжки незастрахованого автомобіля. Числовий приклад (додаток до статті  
"У підприємства викрали автомобіль: бухгалтерський та податковий облік")

9� Д

Облік збитків від крадіжки застрахованого автомобіля. Числовий приклад (додаток до статті  
"У підприємства викрали автомобіль: бухгалтерський та податковий облік")

9� Д

Виправляємо ПДВшні помилки: прибираємо податковий кредит одразу за два періоди 9� �7

Порядок виправлення помилок. Приклад (додаток до статті "Виправляємо ПДВшні помилки: 
прибираємо податковий кредит одразу за два періоди")

9� Д

Міжнародні перевезення і ПДВ. Частина І 9� 8

Філія за кордоном: нюанси подання окремої звітності 9� ��

Комунальне підприємство відремонтувало котельню:  
чи потрібно застосовувати касовий метод із ПДВ

9� ��
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КАТАЛОг КАТАЛОг

Лист Міністерства доходів і зборів України від 23.06.14 р. № 11237/6/99-99-19-03-02-15 "Щодо 
податкових наслідків у частині ПДВ при списанні кредиторської заборгованості за отримані аванси" 
(Коментар редакції: Списуємо безнадійну кредиторку за отриманий аванс: постачання із ПДВ 
скасовується!)

94 ��

Розірвання договору: облік у продавця та покупця товарів (робіт, послуг) 9�* �8

Хто може стати ПДВшником 96 9

Хто зобов'язаний реєструватися ПДВшником 96 �0

Порядок реєстрації платником ПДВ 96 ��

Боржник (кредитор) помер: податковий та бухгалтерський облік припинення зобов'язань 96 44

Авто мчить захищати Україну: чи будуть ПДВ-зобов'язання 97 �

Перевозимо пільговий товар: як зберегти податковий кредит із ПДВ 97 �8

Чи може сільгосппідприємство скерувати зайві кошти спецрахунку на повернення авансу 97 �9

Турагент обслуговує юросіб: чи можна виписати податкову накладну на повну вартість послуг 98 47

Порядок оформлення податкової накладної. Приклад (додаток до статті "Турагент обслуговує 
юросіб: чи можна виписати податкову накладну на повну вартість послуг")

98 Д

Постачальник у зоні АТО: чи допоможе додаток Д8 зберегти податковий кредит із ПДВ 99 6

Договір не має номера: що вказують у податковій накладній 99 ��

Оподаткування перехідних операцій у єдинників у разі зміни групи �00* 4�

Продаж медичних масок: яку ставку ПДВ застосовувати �0� �9

Зустрічайте новий Порядок заповнення податкової накладної! (Коментар до Порядку заповнення 
податкової накладної, затвердженого наказом Мінфіну України від 22.09.14 р. № 957)

�0� �9

Ліквідація незрілого саду: нюанси обліку та оподаткування �0� �8

Акт на списання капітальних інвестицій на вирощування незрілих багаторічних насаджень. Зразок 
(додаток до статті "Ліквідація незрілого саду: нюанси обліку та оподаткування")

�0� Д

Замовника транспортно-експедиторських послуг зареєстровано у Криму: що із ПДВ у експедитора �0� 4�

Експедитор купує інвалюту для оплати послуг перевізника: чи потрібно нараховувати ПДВ �0� 4�

Зима прийде, нову декларацію з ПДВ принесе: 
— новації в обов'язкових реквізитах
— зміни в основній частині декларації
— правки в додатках до декларації
— труднощі в заповненні уточнюючого розрахунку

�0� 6

Новий реєстр податкових накладних. Ви до нас надовго? �0� ��

Зіпсований покупцем товар: податковий облік �0� 47

Бухоблік операцій із зіпсованим товаром. Числовий приклад  
(додаток до статті "Зіпсований покупцем товар: податковий облік")

�0� Д

Списання та утилізація оргтехніки: ПДВшні наслідки �04 ��

Змінюємо старий монітор на новий, більш сучасний: облік та оподаткування �04 ��

Облік продажу старого монітора. Числовий приклад (додаток до статті "Змінюємо старий монітор  
на новий, більш сучасний: облік та оподаткування")

�04 Д

Бухоблік придбання нового монітора. Числовий приклад (додаток до статті "Змінюємо старий 
монітор на новий, більш сучасний: облік та оподаткування")

�04 Д

Злиття та приєднання: податковий і бухгалтерський облік �0�* �8

Облік перетворення ПрАТ на ТОВ �0�* ��

Реорганізація шляхом поділу: податковий облік �0�* 47

Реорганізація ТОВ шляхом виділу: податковий і бухгалтерський облік �0�* �9

Розподільчий баланс в разі виділу в окрему юрособу філії підприємства (із закріпленими за нею 
активами, пов'язаними пасивами та балансуючими коштами). Зразок (додаток  
до статті "Реорганізація ТОВ шляхом виділу: податковий і бухгалтерський облік")

�0�* Д

Бюджетне відшкодування ПДВ: нові правила з 1 січня 2015 р. (Коментар до Закону України  
"Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення оподаткування 
інвестиційної діяльності" від 07.10.14 р. № 1690-VII)

�06 �4

Лист Держфіскальної служби України від 16.10.14 р. № 5229/6/99-99-19-03-02-15 "Щодо податкових 
зобов'язань із ПДВ у разі передачі транспортних засобів за Законом про мобілізаційну підготовку  
та мобілізацію" (Коментар редакції: Автомобіль для військових потреб: ПДВ-зобов'язань  
не нараховують)

�06 ��

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

КАТАЛОг

Постачання житла перше чи друге: чи є ПДВ-пільга (Коментар до листів ДФСУ від 04.09.14 р. 
№ 3717/7/99-99-19-03-02-17 та від 25.09.14 р. № 3945/6/99-99-19-03-02-15)

�06 �7

Митарства металобрухтової ПДВшної пільги  
(Коментар до листа ДФСУ від 04.08.14 р. № 1134/7/99-99-10-04-02-17)

�06 �0

Виконання договору поруки: облік та оподаткування в поручителя й боржника �07 �0

Поручитель анулює боржникові борг: нюанси обліку �07 ��

Облік операцій з анулювання поручителем боржникові боргу. Числовий приклад  
(додаток до статті "Поручитель анулює боржникові борг: нюанси обліку")

�07 Д

Лист Державної фіскальної служби України від 04.09.14 р. № 2935/6/99-99-19-03-02-15 "Щодо 
обкладення ПДВ послуг із друкування ЗМІ" (Коментар редакції: Послуги з друкування газет 
підпадають під 20-відсотковий ПДВ)

�07 �9

Підприємство зазнає збитків через бойові дії: що в податковому обліку (Коментар до листа 
Державної фіскальної служби України від 16.10.14 р. № 5218/6/99-99-19-02-02-15)

�07 ��

Як експедитору виписати ПН, якщо вартість послуг залізниці невідома �07 �9

ПДВ-коригування та заповнення Реєстру виданих та отриманих податкових накладних, а також 
декларації. Приклад (додаток до статті "Як експедитору виписати ПН, якщо вартість послуг залізниці 
невідома")

�07 Д

Як експедитору оформити документи на послуги страхування вантажу �07 �0

Порядок заповнення р. І Реєстру виданих та отриманих податкових накладних. Приклад  
(додаток до статті "Як експедитору оформити документи на послуги страхування вантажу")

�07 Д

Платіж за неправильними реквізитами: як зберегти податковий кредит із ПДВ �07 �4

Продаж акційних товарів: як визначити ПДВ �07 48

Податкові аспекти ліквідації основних засобів �08 ��

Демонтаж літнього майданчика: обліково-податкові наслідки �08 40

Реалізація металобрухту, отриманого від ліквідації ОЗ: як показати в обліку �08 47

Як ПДВшникам, які працюють за касовим методом, заповнювати новий реєстр ПН �09 4

Покупець зіпсував незаставну зворотну тару: які ПДВшні наслідки �09 6

Зарплата в натуральній формі: оподатковуйте правильно �09 �0

Як відобразити ПДВ за умовними постачаннями ��0* 98

Підприємство-страхувальник одержує викупну суму від страховика: як її обліковувати ��� ��

Лист Міндоходів України від 02.04.14 р. № 5902/6/99-99-19-03-02-15 (додаток до статті  
"Підприємство-страхувальник одержує викупну суму від страховика: як її обліковувати")

��� Д

Консервація автомобіля: облік та оподаткування витрат ��� �9

Облік витрат на консервацію автомобіля. Числовий приклад  
(додаток до статті "Консервація автомобіля: облік та оподаткування витрат")

��� Д

Комунальне підприємство зносить тимчасові споруди: особливості обліку ��� �

Облік знесення комунальним підприємством тимчасових споруд. Числовий приклад  
(додаток до статті "Комунальне підприємство зносить тимчасові споруди: особливості обліку")

��� Д

Податкова накладна-2015: нова форма та порядок її заповнення  
(Коментар до наказу МФУ від 14.11.14 р. № 1129)

��� �9

Новий порядок ПДВшної реєстрації: усе як і раніше (Коментар до наказу МФУ від 14.11.14 р. № 1130) ��� ��

Інвентаризаційні нестачі та надлишки основних засобів: особливості обліку ��� ��

Відображення в обліку нестачі ОЗ. Числовий приклад (додаток до статті "Інвентаризаційні нестачі  
та надлишки основних засобів: особливості обліку")

��� Д

Фіксація в обліку надлишків ОЗ. Числовий приклад (додаток до статті "Інвентаризаційні нестачі  
та надлишки основних засобів: особливості обліку")

��� Д

Розмінки бракує — бонусна картка врятує! або Облік у продавця оплати товару бонусами ��� 4�

Наказ про запровадження бонусної програми. Зразок (додаток до статті "Розмінки бракує — бонусна 
картка врятує! або Облік у продавця оплати товару бонусами")

��� Д

Облік у продавця під час нарахування бонусів та їх списання в рахунок оплати товарів. Числовий 
приклад (додаток до статті "Розмінки бракує — бонусна картка врятує! або Облік у продавця оплати 
товару бонусами")

��� Д

Облік надлишків та нестач запасів, виявлених під час інвентаризації ��4 ��

Відображення в обліку надлишків запасів, виявлених під час інвентаризації. Числовий приклад 
(додаток до статті "Облік надлишків та нестач запасів, виявлених під час інвентаризації")

��4 Д

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

КАТАЛОг КАТАЛОг

Фіксація в обліку нестач запасів, виявлених під час інвентаризації. Числовий приклад (додаток до 
статті "Облік надлишків та нестач запасів, виявлених під час інвентаризації")

��4 Д

Автоматичне бюджетне відшкодування ПДВ: що рік прийдешній нам готує (Коментар до наказу 
Мінфіну України "Про затвердження Порядку визначення  відповідності платника податку на додану 
вартість критеріям, які дають право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування 
податку на додану вартість" від 14.11.14 р. № 1128)

��4 ��

Лист Державної фіскальної служби України від 10.10.14 р. № 4828/6/99-99-19-03-02-15 "Щодо порядку 
виправлення помилки в Реєстрі виданих та отриманих податкових накладних" (Витяги) (Коментар 
редакції: Виправляємо помилки в Реєстрі: який строк давності для таких виправлень)

��4 �7

Сплата підвищеного тарифу за скид стічних вод: чи є податкові витрати та кредит із ПДВ ��4 47

Готуємося до зміни податкових правил із ПДВ
Продаж товарів за ціною нижче купівельної: нюанси оподаткування

��� �0

Готуємося до зміни податкових правил із ПДВ
Продаж імпортованих товарів: база для ПДВ до 2015 року й після

��� ��

Готуємося до зміни податкових правил із ПДВ
Продаж об'єктів основних засобів у 2014 та 2015 рр.: відчуйте різницю

��� ��

Готуємося до зміни податкових правил із ПДВ
ОЗ уцінили: як це вплине на податкові зобов'язання з ПДВ при його продажу у 2014 і 2015 роках

��� ��

Будівля ферми зруйнована: як її списати з балансу ��� �8

Консервація автівки: облік та оподаткування витрат ��6 �4

Облік та оподаткування витрат по консервації автівки. Числовий приклад 
(додаток до статті "Консервація автівки: облік та оподаткування витрат")

��6 Д

Як виправити помилку, якщо завищено податковий кредит із ПДВ ��6 �8

Заповнення уточнюваних рядків  уточнюючого розрахунку, уточнюючого додатку 5, 
Реєстра податкових накладних. Зразок (додаток до статті "Як виправити помилку, якщо завищено 
податковий кредит із ПДВ")

��6 Д

В уточнюючому розрахунку одержали від'ємний ПДВ: як його перенести до декларації ��6 �9

Продавець помилково не виписав ПН у минулому періоді: як виправити в Реєстрі ��6 �0

Заповнення бухгалтерської довідки та р. І реєстру податкових накладних. Зразок (додаток до 
статті "Продавець помилково не виписав ПН у минулому періоді: як виправити в Реєстрі")

��6 Д

Виправляємо в Реєстрі запис за ПН річної давності: чи знімуть податковий кредит ��6 �0

Чи впливає помилка в додатку Д2 на залишок від'ємного значення ПДВ ��6 ��

Філія та головне підприємство: податковий облік ��7* ��

Облік операцій між ГП і філією. Числовий приклад 
(додаток до статті "Філія та головне підприємство: податковий облік")

��7* Д

Оформлення та облік розпродажу товарів ��8 8

Положення про проведення розпродажів. Зразок 
(додаток до статті "Оформлення та облік розпродажу товарів")

��8 Д

Наказ про проведення розпродажу. Зразок 
(додаток до статті "Оформлення та облік розпродажу товарів")

��8 Д

Облік продажу товарів у межах розпродажу. Числовий приклад 
(додаток до статті "Оформлення та облік розпродажу товарів")

��8 Д

Подарунки дітям співробітників: податково-бухгалтерський малюнок ��8 ��

Наказ про надання подарунків дітям співробітників. Зразок 
(додаток до статті "Подарунки дітям співробітників: податково-бухгалтерський малюнок")

��8 Д

Зарплатні презенти та премії на Новий рік: зробіть свято для підлеглих ��8 �0

Облік новорічних незарплатних подарунків працівникам ��8 �4

Коли обкладають ПДВ суми, що надходять у забезпечення зобов'язань 
(Коментар до листа ДФСУ від 04.09.14 р. № 2890/6/99-99-19-03-02-15)

��8 ��

Працівник не повернув при звільненні спецодяг: податкові наслідки ��8 4�

АЗС не видала податкової накладної: як заповнити реєстр ��8 44

Заповненням р. ІІ реєстру податкових  накладних. Зразок 
(додаток до статті "АЗС не видала податкової накладної: як заповнити реєстр")

��8 Д

ПДВшний облік філій ��9* 9

Філія за кордоном: нюанси обліку та звітності ��9* �9

ПДВ № стор.
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КАТАЛОг

Розрахунок податку на прибуток з урахуванням діяльності закордонної філії. Приклад 
(додаток до статті "Філія за кордоном: нюанси обліку та звітності")

��9* Д

Заповнення Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і 
знаходяться за її межами, — у разі інвестування майнових цінностей та перерахування грошових 
коштів на утримання філії. Приклад (додаток до статті "Філія за кордоном: 
нюанси обліку та звітності")

��9* Д

ЕЛЕКТРОННЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ПДВ № стор.

ПДВшний рахунок і його використання 98 6

Як реєструвати податкові накладні у 2015 р. 98 8

Окремі операції: зменшення суми компенсації, одержання нерезидентських послуг і пільгові 
постачання

98 ��

Реєстрація податкових накладних та розрахунки з бюджетом у 2015 р.: Кабмін установив правила �0� 6

Як погашати ПДВшні зобов'язання грудня ��� 4

Чи правомірний штраф за несвоєчасне подання реєстру податкових накладних ��� �

Податкову накладну не зареєстрували в ЄРПН у 2015 р.: які наслідки ��4 8

Який вхідний ПДВ ураховують у 2015 р. при розрахунку реєстраційного обсягу для податкової 
накладної

��4 9

Як платитимемо ПДВ за підсумками грудня/ІV кварталу 2014 року ��� ��

У 2015 році зареєстровано помилкову податкову накладну: як виправити ��6 �

Чи обов'язково заявляти відшкодування ПДВ стосовно сум від'ємного залишку, 
що виник до 01.01.15 р.

��6 7

У декларації з ПДВ за грудень 2014 р. — від'ємний залишок: чи можна реєструвати ПН у січні 2015 р. ��8 6

Як захищати податковий кредит у 2015 році ��0 �6

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК № стор.

Заміна дверей, вікон та утеплення стін у власній адмінбудівлі: особливості обліку 9� �0

Готуємо сани влітку, або Юридично-облікові аспекти встановлення твердопаливного котла 9� ��

Гарячий шопінг: установлюємо сучасні батареї та обігрівачі 9� �0

Облік установки сучасних батарей та обігрівачів. Числовий приклад 
(додаток до статті "Гарячий шопінг: установлюємо сучасні батареї та обігрівачі")

9� Д

Придбали й установили бойлери: чи бути податковим витратам 9� ��

Електрогенератор на службі в підприємства: нюанси податкового обліку 9� ��

Зима не тітка — утеплюємо орендоване приміщення: облік та оподаткування 9� ��

Бухоблік утеплення орендованого приміщення. Числовий приклад (додаток до статті 
"Зима не тітка — утеплюємо орендоване приміщення: облік та оподаткування")

9� Д

Модифікація газового котла електродною системою: облік та оподаткування 9� ��

Облік модернізації котла підрядним способом. Числовий приклад (додаток до статті 
"Модифікація газового котла електродною системою: облік та оподаткування")

9� Д

Облік мобілізації автотранспорту 9� �0

Акт приймання-передачі легкового автомобіля. Зразок (додаток до статті "Облік мобілізації 
автотранспорту")

9� Д

Бухгалтерська довідка про нарахування амортизації в періоді мобілізації авто. Зразок 
(додаток до статті "Облік мобілізації автотранспорту")

9� Д

Бухгалтерська довідка про податковий кредит при поверненні мобілізованого авто. Зразок 
(додаток до статті "Облік мобілізації автотранспорту")

9� Д

У підприємства викрали автомобіль: бухгалтерський та податковий облік 9� �4

Облік збитків від крадіжки незастрахованого автомобіля. Числовий приклад (додаток до статті 
"У підприємства викрали автомобіль: бухгалтерський та податковий облік")

9� Д

Облік збитків від крадіжки застрахованого автомобіля. Числовий приклад (додаток до статті 
"У підприємства викрали автомобіль: бухгалтерський та податковий облік")

9� Д

Громадській організації нарахували відсотки на залишок коштів на рахунку: особливості обліку 9� �0

Благодійна допомога для АТО: податку на доходи — стоп, податковим витратам — зелене світло 
(Коментар до Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо деяких 
питань оподаткування благодійної допомоги" від 02.09.14 р. № 1668-VII)

9� �4

ПДВ № стор.
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Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо деяких питань 
оподаткування благодійної допомоги" від 02.09.14 р. № 1668-VII (додаток до коментаря "Благодійна 
допомога для АТО: податку на доходи — стоп, податковим витратам — зелене світло")

9� Д

Страхування орендованого об'єкта комунальної власності: що в обліку орендаря 9� 46

Облік орендарем страхування орендованого об'єкта комунальної власності. Числовий приклад 
(додаток до статті "Страхування орендованого об'єкта комунальної власності: що в обліку орендаря")

9� Д

Чи сплачувати комунпідприємству частину чистого прибутку, 
якщо рішення місцевої влади не затвердили

9� ��

Доплата за навчання нового працівника: відображаємо в обліку 94 44

Новація зобов'язання: облік заміни договору 9�* ��

Розірвання договору: облік у продавця та покупця товарів (робіт, послуг) 9�* �8

Боржник (кредитор) помер: податковий та бухгалтерський облік припинення зобов'язань 96 44

Податково-прибутковий облік дивідендів, отриманих від ФСПшника 97 �0

Податок на прибуток у проміжній фінзвітності держпідприємств: бути чи не бути 97 ��

Безоплатне отримання та продаж акцій: як відобразити в податковому обліку 98 ��

Авто тимчасово не задіяно в роботі: чи нараховувати амортизацію 98 ��

Підприємство було збитковим за 2013 р. та I квартал 2014 р.: як звітувати у 2014 р. 99 �8

Поворотну фіндопомогу помилково включили в дохід: як виправити 99 �9

Перехід юросіб із загальної системи оподаткування на спрощену �00* �7

Перехід юросіб із єдиного податку на загальну систему �00* 40

Кошти, вивільнені з-під оподаткування: порядок використання та обліку �0� ��

Акції ПрАТ продали дешевше, ніж купили: податковий облік збитку �0� �8

Лист Міністерства доходів і зборів України від 30.05.14 р. № 10316/5/99-99-19-02-02-16 
"Щодо віднесення витрат на оплату винагороди посередникам до складу витрат" 
(Коментар редакції: Місце винагороди посередникам у витратах; Які виплати поручителю боржник 
може віднести до податкових витрат; Витрати на сертифікацію імпортованої продукції)

�0� ��

Ліквідація незрілого саду: нюанси обліку та оподаткування �0� �8

Акт на списання капітальних інвестицій на вирощування незрілих багаторічних насаджень. Зразок 
(додаток до статті "Ліквідація незрілого саду: нюанси обліку та оподаткування")

�0� Д

Юрособа використовує авто працівника: оподаткування компенсації палива та запчастин �0� 47

Членські внески громадської організації: чи буде податок на прибуток �0� �7

Чи є позитивна курсова різниця доходом благодійної організації �0� �8

Бухоблік курсових різниць за інвалютою. Числовий приклад 
(додаток до статті "Чи є позитивна курсова різниця доходом благодійної організації")

�0� Д

Зіпсований покупцем товар: податковий облік �0� 47

Бухоблік операцій із зіпсованим товаром. Числовий приклад 
(додаток до статті "Зіпсований покупцем товар: податковий облік")

�0� Д

Особливості ліквідації основних засобів із дорогоцінними металами �04 4

Акт "Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів" ф. № ОЗ-1. Зразок 
(додаток до статті "Особливості ліквідації основних засобів із дорогоцінними металами")

�04 Д

Акт "Акт на списання основних засобів" ф. № ОЗ-3. Зразок 
(додаток до статті "Особливості ліквідації основних засобів із дорогоцінними металами")

�04 Д

Акт "Інвентарна картка обліку основних засобів" ф. № ОЗ-6. Зразок 
(додаток до статті "Особливості ліквідації основних засобів із дорогоцінними металами")

�04 Д

Наказ про виведення з експлуатації основних засобів. Зразок 
(додаток до статті "Особливості ліквідації основних засобів із дорогоцінними металами")

�04 Д

Протокол засідання постійно діючої комісії зі списання необоротних активів. Зразок 
(додаток до статті "Особливості ліквідації основних засобів із дорогоцінними металами")

�04 Д

Наказ про переведення основних засобів до складу необоротних активів, що утримуються для 
продажу. Зразок (додаток до статті "Особливості ліквідації основних засобів із дорогоцінними 
металами")

�04 Д

Протокол засідання постійно діючої комісії з надходження та виведення з експлуатації необоротних 
активів. Зразок (додаток до статті "Особливості ліквідації основних засобів із дорогоцінними 
металами")

�04 Д

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК № стор.
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КАТАЛОг

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

Прибутковий ордер типової форми № М-4. Зразок 
(додаток до статті "Особливості ліквідації основних засобів із дорогоцінними металами")

�04 Д

Змінюємо старий монітор на новий, більш сучасний: облік та оподаткування �04 ��

Облік продажу старого монітора. Числовий приклад (додаток до статті 
"Змінюємо старий монітор на новий, більш сучасний: облік та оподаткування")

�04 Д

Бухоблік придбання нового монітора. Числовий приклад (додаток до статті 
"Змінюємо старий монітор на новий, більш сучасний: облік та оподаткування")

�04 Д

Злиття та приєднання: податковий і бухгалтерський облік �0�* �8

Облік перетворення ПрАТ на ТОВ �0�* ��

Реорганізація шляхом поділу: податковий облік �0�* 47

Реорганізація ТОВ шляхом виділу: податковий і бухгалтерський облік �0�* �9

Розподільчий баланс в разі виділу в окрему юрособу філії підприємства (із закріпленими 
за нею активами, пов'язаними пасивами та балансуючими коштами). Зразок 
(додаток до статті "Реорганізація ТОВ шляхом виділу: податковий і бухгалтерський облік")

�0�* Д

Продаємо об'єкт незавершених капінвестицій: облікові наслідки �06 ��

Облагороджуємо територію підприємства: нюанси обліку �06 �4

Виконання договору поруки: облік та оподаткування в поручителя й боржника �07 �0

Поручитель анулює боржникові борг: нюанси обліку �07 ��

Облік операцій з анулювання поручителем боржникові боргу. Числовий приклад 
(додаток до статті "Поручитель анулює боржникові борг: нюанси обліку")

�07 Д

Підприємство зазнає збитків через бойові дії: що в податковому обліку (Коментар до листа 
Державної фіскальної служби України від 16.10.14 р. № 5218/6/99-99-19-02-02-15)

�07 ��

Витрати на миючі засоби для прибирання приміщень: чи місце їм серед податкових �07 �6

Податкові аспекти ліквідації основних засобів �08 ��

Демонтаж літнього майданчика: обліково-податкові наслідки �08 40

Фіндопомога від засновника повернена невчасно: податкові наслідки �08 46

Реалізація металобрухту, отриманого від ліквідації ОЗ: як показати в обліку �08 47

Підприємство-страхувальник одержує викупну суму від страховика: як її обліковувати ��� ��

Лист Міндоходів України від 02.04.14 р. № 5902/6/99-99-19-03-02-15 (додаток до статті 
"Підприємство-страхувальник одержує викупну суму від страховика: як її обліковувати")

��� Д

Консервація автомобіля: облік та оподаткування витрат ��� �9

Облік витрат на консервацію автомобіля. Числовий приклад (додаток до статті 
"Консервація автомобіля: облік та оподаткування витрат")

��� Д

Комунальне підприємство зносить тимчасові споруди: особливості обліку ��� �

Облік знесення комунальним підприємством тимчасових споруд. Числовий приклад (додаток до 
статті "Комунальне підприємство зносить тимчасові споруди: особливості обліку")

��� Д

Інвентаризаційні нестачі та надлишки основних засобів: особливості обліку ��� ��

Відображення в обліку нестачі ОЗ. Числовий приклад (додаток до статті "Інвентаризаційні нестачі та 
надлишки основних засобів: особливості обліку")

��� Д

Фіксація в обліку надлишків ОЗ. Числовий приклад (додаток до статті "Інвентаризаційні нестачі та 
надлишки основних засобів: особливості обліку")

��� Д

Розмінки бракує — бонусна картка врятує! або Облік у продавця оплати товару бонусами ��� 4�

Наказ про запровадження бонусної програми. Зразок (додаток до статті 
"Розмінки бракує — бонусна картка врятує! або Облік у продавця оплати товару бонусами")

��� Д

Облік у продавця під час нарахування бонусів та їх списання в рахунок оплати товарів. Числовий 
приклад (додаток до статті "Розмінки бракує — бонусна картка врятує! або Облік у продавця оплати 
товару бонусами")

��� Д

Облік надлишків та нестач запасів, виявлених під час інвентаризації ��4 ��

Відображення в обліку надлишків запасів, виявлених під час інвентаризації. Числовий приклад 
(додаток до статті "Облік надлишків та нестач запасів, виявлених під час інвентаризації")

��4 Д

Фіксація в обліку нестач запасів, виявлених під час інвентаризації. Числовий приклад 
(додаток до статті "Облік надлишків та нестач запасів, виявлених під час інвентаризації")

��4 Д

Пересортиця товарів: відображаємо в обліку ��4 �9

Бухоблік пересортиці товарів (вартість нестач перевищує вартість надлишків). Числовий приклад 
(додаток до статті "Пересортиця товарів: відображаємо в обліку")

��4 Д

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

КАТАЛОг КАТАЛОг

Бухоблік пересортиці товарів (вартість надлишків перевищує вартість нестач). Числовий приклад 
(додаток до статті "Пересортиця товарів: відображаємо в обліку")

��4 Д

Оподаткування прибутку від операцій із цінними паперами: до 03.08.14 р. — за ставкою 10%, 
після — за ставкою 18% (Коментар до листа ДФСУ від 06.11.14 р. № 9666/7/99-99-19-02-01)

��4 �6

Сплата підвищеного тарифу за скид стічних вод: чи є податкові витрати та кредит із ПДВ ��4 47

Придбання та обслуговування комп'ютерних програм: бухоблік ��� 7

Гуртожиток на підприємстві: чи можна витрати на його утримання віднести до податкових ��� 4�

Облік основних засобів на тимчасово непрацюючому підприємстві ��6 ��

Консервація автівки: облік та оподаткування витрат ��6 �4

Облік та оподаткування витрат по консервації автівки. Числовий приклад 
(додаток до статті "Консервація автівки: облік та оподаткування витрат")

��6 Д

Філія та головне підприємство: податковий облік ��7* ��

Облік операцій між ГП і філією. Числовий приклад 
(додаток до статті "Філія та головне підприємство: податковий облік")

��7* Д

Філія і головне підприємство — консолідовані платники податку на прибуток. Інструкція щодо обліку 
й оподаткування

��7* ��

Облік зовнішніх і внутрішніх операцій за участю філії. Числовий приклад 
(додаток до статті "Філія і головне підприємство — консолідовані платники податку на прибуток. 
Інструкція щодо обліку й оподаткування")

��7* Д

Заповнення консолідованим платником звітності з податку на прибуток. Числовий приклад 
(додаток до статті "Філія і головне підприємство — консолідовані платники податку на прибуток. 
Інструкція щодо обліку й оподаткування")

��7* Д

Оформлення та облік розпродажу товарів ��8 8

Положення про проведення розпродажів. Зразок 
(додаток до статті "Оформлення та облік розпродажу товарів")

��8 Д

Наказ про проведення розпродажу. Зразок 
(додаток до статті "Оформлення та облік розпродажу товарів")

��8 Д

Облік продажу товарів у межах розпродажу. Числовий приклад 
(додаток до статті "Оформлення та облік розпродажу товарів")

��8 Д

Подарунки дітям співробітників: податково-бухгалтерський малюнок ��8 ��

Наказ про надання подарунків дітям співробітників. Зразок 
(додаток до статті "Подарунки дітям співробітників: податково-бухгалтерський малюнок")

��8 Д

Діткам від профспілки: оподаткування та облік подарунків ��8 �8

Протокол засідання профспілкового комітету. Зразок 
(додаток до статті "Діткам від профспілки: оподаткування та облік подарунків")

��8 Д

Зарплатні презенти та премії на Новий рік: зробіть свято для підлеглих ��8 �0

Облік новорічних незарплатних подарунків працівникам ��8 �4

Працівник не повернув при звільненні спецодяг: податкові наслідки ��8 4�

Філія за кордоном: нюанси обліку та звітності ��9* �9

Розрахунок податку на прибуток з урахуванням діяльності закордонної філії. Приклад 
(додаток до статті "Філія за кордоном: нюанси обліку та звітності")

��9* Д

Заповнення Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і 
знаходяться за її межами, — у разі інвестування майнових цінностей та перерахування грошових 
коштів на утримання філії. Приклад (додаток до статті "Філія за кордоном: нюанси обліку та 
звітності")

��9* Д

Частина підприємства у ВЕЗ "Крим": особливості податково-прибуткового обліку ��9* 4�

ЗЕД-калейдоскоп: облік експорту/імпорту товарів ��0 �4

Облік експорту товарів. Числовий приклад (додаток до статті "ЗЕД-калейдоскоп: 
облік експорту/імпорту товарів")

��0 Д

Облік імпорту товарів. Числовий приклад (додаток до статті "ЗЕД-калейдоскоп: 
облік експорту/імпорту товарів")

��0 Д

Новорічний корпоратив:  облік витрат на його проведення ��0 �9

Податкові різниці: нелегка доля бухгалтерської шароварщини ��0 4�

ПОДАТОК НА ДОХОДИ фІЗИЧНИХ ОСІБ № стор.

Перехідні лікарняні: як застосувати соцпільгу 9� �0

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК № стор.
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КАТАЛОг

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

Застосування соцпільги до перехідних лікарняних. Числовий приклад 
(додаток до статті "Перехідні лікарняні: як застосувати соцпільгу")

9� Д

Юрособа орендує житло для фізособи, котра надає послуги за ЦПД: податкові наслідки 9� ��

Благодійна допомога для АТО: податку на доходи — стоп, податковим витратам — зелене світло 
(Коментар до Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо деяких 
питань оподаткування благодійної допомоги" від 02.09.14 р. № 1668-VII)

9� �4

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо деяких питань 
оподаткування благодійної допомоги" від 02.09.14 р. № 1668-VII (додаток до коментаря "Благодійна 
допомога для АТО: податку на доходи — стоп, податковим витратам — зелене світло")

9� Д

Працівниця повторно йде в декрет: заповнюємо звітність за єдиним внеском та ф. № 1ДФ 9� 4�

Середній заробіток мобілізованим: чи сплачувати єдиний внесок і податок на доходи 9� 6

Штрафи за податковим розрахунком ф. № 1ДФ: які та коли застосовують 94 8

Фінштраф за порушення порядку подання ф. № 1ДФ: нюанси застосування 94 �0

Не подали ф. № 1ДФ за кілька кварталів: яка відповідальність 94 ��

Чи буде штраф, якщо у ф. № 1ДФ не показали орендної плати фізособі-непідприємцю 94 ��

Чи буде штраф, якщо у ф. № 1ДФ неправильна ознака доходу 94 ��

Чи буде штраф, якщо дохід підприємця не зафіксували у ф. № 1ДФ 94 �4

Чи буде штраф, якщо у ф. № 1ДФ указали неправильну суму доходу 94 ��

У ф. № 1ДФ не вказали на застосування соцпільги: виправляємо помилку 94 ��

Помилково не надали соцпільгу: чи можна показати у ф. № 1ДФ як перерахунок 
і не подавати уточненку

94 �6

Заповнення уточнюючого розрахунку за ф. № 1ДФ. Приклад (додаток до статті "Помилково не 
надали соцпільгу: чи можна показати у ф. № 1ДФ як перерахунок і не подавати уточненку")

94 Д

До лікарняних не застосували соцпільгу: виправляємо помилку у ф. № 1ДФ 94 �7

Відображення результатів перерахунку податку на доходи в бухобліку. Приклад (додаток до 
статті "До лікарняних не застосували соцпільгу: виправляємо помилку у ф. № 1ДФ")

94 Д

Відображення результатів перерахунку податку на доходи у ф. № 1ДФ. Приклад (додаток до 
статті "До лікарняних не застосували соцпільгу: виправляємо помилку у ф. № 1ДФ")

94 Д

Боржник (кредитор) помер: податковий та бухгалтерський облік припинення зобов'язань 96 44

Виплата єдиннику доходу, не пов'язаного з його підприємницькою діяльністю: 
чи утримувати податок на доходи

98 �0

Заповнення ф. № 1ДФ у разі виплати непідприємницького доходу єдиннику 2 групи. Приклад 
(додаток до статті "Виплата єдиннику доходу, не пов'язаного з його підприємницькою діяльністю: 
чи утримувати податок на доходи")

98 Д

Вихідна допомога скороченим: розмір й оподаткування 99 �4

Перехід підприємців із єдиного податку на загальну систему оподаткування �00* ��

Профспілка оплачує відвідування басейну для своїх членів: чи платити податок на доходи �0� �4

Профспілка виплачує дохід не члену профспілки: чи утримувати податок на доходи �0� ��

Юрособа використовує авто працівника: оподаткування компенсації палива та запчастин �0� 47

Оплатили навчання фахівця з фондового ринку: чи буде податок на доходи �06 �8

Як оподатковувати дохід від продажу рухомого майна �06 �9

Виконання договору поруки: облік та оподаткування в поручителя й боржника �07 �0

Поручитель анулює боржникові борг: нюанси обліку �07 ��

Облік операцій з анулювання поручителем боржникові боргу. Числовий приклад 
(додаток до статті "Поручитель анулює боржникові борг: нюанси обліку")

�07 Д

Навчання працівників салону краси: організуємо, оформляємо, оподатковуємо �07 ��

Заява про згоду працівника на проходження ним навчання. Зразок (додаток до статті 
"Навчання працівників салону краси: організуємо, оформляємо, оподатковуємо")

�07 Д

Типовий договір про навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації або про надання 
додаткових освітніх послуг навчальними закладами. Зразок (додаток до статті 
"Навчання працівників салону краси: організуємо, оформляємо, оподатковуємо")

�07 Д

Податок на доходи та оцінка нерухомості �08 �7

Зарплата в натуральній формі: оподатковуйте правильно �09 �0

Грошова компенсація замість молока: чи є пільги в оподаткуванні ��� �9

Ремонт у рахунок орендної плати: як сплачувати податок на доходи ��� �0

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

КАТАЛОг КАТАЛОг

Відшкодовуємо витрати на проїзд та житло відвідувачам занять: чи сплачувати податок  на доходи ��� �6

Облік відшкодування витрат на проїзд та житло відвідувачам занять 
(додаток до статті "Відшкодовуємо витрати на проїзд та житло відвідувачам занять: 
чи сплачувати податок на доходи")

��� Д

Скуповування ювелірного брухту в населення: про що треба пам'ятати єдинникам ��� ��

Квитанція на скуплені цінності. Зразок (додаток до статті "Скуповування ювелірного брухту в 
населення: про що треба пам'ятати єдинникам")

��� Д

Розмінки бракує — бонусна картка врятує! або Облік у продавця оплати товару бонусами ��� 4�

Наказ про запровадження бонусної програми. Зразок (додаток до статті 
"Розмінки бракує — бонусна картка врятує! або Облік у продавця оплати товару бонусами")

��� Д

Облік у продавця під час нарахування бонусів та їх списання в рахунок оплати товарів. Числовий 
приклад (додаток до статті "Розмінки бракує — бонусна картка врятує! або Облік у продавця оплати 
товару бонусами")

��� Д

Неписані правила благодійництва під час АТО в роз'ясненнях ДФС (Коментар до листів ДФСУ 
від 05.11.14 р. № 6280/6/99-99-17-03-03-15 та ГУ ДФСУ у Чернігівській області від 28.10.14 р. 
№ 84/10/25-01-15-02-09)

��6 �8

Оформлення та облік розпродажу товарів ��8 8

Положення про проведення розпродажів. Зразок 
(додаток до статті "Оформлення та облік розпродажу товарів")

��8 Д

Наказ про проведення розпродажу. Зразок 
(додаток до статті "Оформлення та облік розпродажу товарів")

��8 Д

Облік продажу товарів у межах розпродажу. Числовий приклад 
(додаток до статті "Оформлення та облік розпродажу товарів")

��8 Д

Подарунки дітям співробітників: податково-бухгалтерський малюнок ��8 ��

Наказ про надання подарунків дітям співробітників. Зразок 
(додаток до статті "Подарунки дітям співробітників: податково-бухгалтерський малюнок")

��8 Д

Діткам від профспілки: оподаткування та облік подарунків ��8 �8

Протокол засідання профспілкового комітету. Зразок 
(додаток до статті "Діткам від профспілки: оподаткування та облік подарунків")

��8 Д

Зарплатні презенти та премії на Новий рік: зробіть свято для підлеглих ��8 �0

Облік новорічних незарплатних подарунків працівникам ��8 �4

Філія та виплати фізособам: як правильно сплатити податок на доходи, військовий збір та єдиний 
внесок

��9* �

Перерахунок-2014: на що бухгалтеру звернути увагу ��0 �7

ЄДИНИЙ ПОДАТОК № стор.

Кому другогрупник може надавати послуги автостоянки 9� �4

Чи включати мобілізованих до кількості працівників єдинника 94 ��

Чи вправі юрособи-єдинники надавати приміщення в оренду 96 47

Умови роботи на єдиному податку: об'єкт, ставка, обсяг доходу �00* �

Як обрати групу та ставку платників єдиного податку �00* 6

Статус єдинника: правила оформлення �00* 9

Як обчислювати суму доходу при переході на сплату єдиного податку �00* ��

Заява фізособи-єдинника: алгоритм заповнення �00* �6

Заява юрособи-єдинника: порядок складання �00* Д

Перехід на загальну систему: випадки, процедура оформлення та нюанси звітування �00* �8

Єдинник стає загальносистемником: реєструємо РРО крок за кроком �00* ��

Зміна групи єдинників: добровільно й примусово �00* �8

Оподаткування незавершених операцій у фізосіб-підприємців �00* �9

Лист ДПСУ "Щодо застосування окремих норм податкового законодавства суб'єктами 
господарювання, які перебувають на спрощеній системі оподаткування" від 26.03.12 р. 
№ 5313/6/15-2216Є (додаток до статті "Оподаткування незавершених операцій 
у фізосіб-підприємців")

�00* Д

Перехід підприємців із єдиного податку на загальну систему оподаткування �00* ��

Перехід юросіб із загальної системи оподаткування на спрощену �00* �7

Перехід юросіб із єдиного податку на загальну систему �00* 40

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ № стор.
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КАТАЛОг

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

Оподаткування перехідних операцій у єдинників у разі зміни групи �00* 4�

Коли експедитору-єдиннику визнати дохід �0� 4�

Визначення доходу експедитором-эдинником. Приклад
(додаток до статті "Коли експедитору-єдиннику визнати дохід")

�0� Д

Як визначити доходи єдинника при розрахунках інвалютою �04 �6

Чи можна виключати ПДВ із доходів при зміні групи �04 �7

Виконання договору поруки: облік та оподаткування в поручителя й боржника �07 �0

Поручитель анулює боржникові борг: нюанси обліку �07 ��

Облік операцій з анулювання поручителем боржникові боргу. Числовий приклад
(додаток до статті " Поручитель анулює боржникові борг: нюанси обліку")

�07 Д

Як оподатковують доходи єдинника від діяльності, якої немає у Виписці з ЄДР �08 ��

Лист ДФСУ від 13.10.14 р. № 7984/6/99-99-19-02-02-15 "Щодо подання юрособою-єдинником  додатка 
ПН до декларації з податку на прибуток"
(Коментар редакції: Звітність юросіб-єдинників за "нерезидентськими" доходами)

�08 �9

Яку фінзвітність потрібно подавати єдинникам ��0* ��6

"Нерезидентські" доходи: важливе про звітність юросіб-єдинників ��� ��

Додаток ПН до рядка 17 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства. Зразок
(додаток до статті "Нерезидентські" доходи: важливе про звітність юросіб-єдинників")

��� Д

Скуповування ювелірного брухту в населення: про що треба пам'ятати єдинникам ��� ��

Квитанція на скуплені цінності. Зразок (додаток до статті
"Скуповування ювелірного брухту в населення: про що треба пам'ятати єдинникам")

��� Д

Чи потрібно єдиннику повідомляти податківцям про зміну автомобіля для перевезення пасажирів ��� ��

Розмінки бракує — бонусна картка врятує! або Облік у продавця оплати товару бонусами ��� 4�

Наказ про запровадження бонусної програми. Зразок (додаток до статті
"Розмінки бракує — бонусна картка врятує! або Облік у продавця оплати товару бонусами")

��� Д

Облік у продавця під час нарахування бонусів та їх списання в рахунок оплати товарів. Числовий 
приклад (додаток до статті "Розмінки бракує — бонусна картка врятує! або Облік у продавця оплати 
товару бонусами")

��� Д

Переплата за єдиним податком: чи буде самоштраф у разі виправлення помилки ��� 40

Доходи єдинника при одержанні авансу за ОЗ ��� 4�

Оформлення та облік розпродажу товарів ��8 8

Положення про проведення розпродажів. Зразок
(додаток до статті "Оформлення та облік розпродажу товарів")

��8 Д

Наказ про проведення розпродажу. Зразок
(додаток до статті "Оформлення та облік розпродажу товарів")

��8 Д

Облік продажу товарів у межах розпродажу. Числовий приклад
(додаток до статті "Оформлення та облік розпродажу товарів")

��8 Д

Філія та інші податки: як платити і звітувати ��9* �

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК № стор.

Філія та інші податки: як платити і звітувати ��9* �

ЄДИНИЙ ВНЕСОК ТА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА № стор.

Працівниця повторно йде в декрет: заповнюємо звітність за єдиним внеском та ф. № 1ДФ 9� 4�

Середній заробіток мобілізованим: чи сплачувати єдиний внесок і податок на доходи 9� 6

Фундамент відновлення: пільги, привілеї для фізосіб та підприємств у зоні АТО
(Коментар до Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної 
операції" від 02.09.14 р. № 1669-VII)

96 �7

Оподаткування перехідних операцій у єдинників у разі зміни групи �00* 4�

Юрособа використовує авто працівника: оподаткування компенсації палива та запчастин �0� 47

Навчання працівників салону краси: організуємо, оформляємо, оподатковуємо �07 ��

Заява про згоду працівника на проходження ним навчання. Зразок (додаток до статті
"Навчання працівників салону краси: організуємо, оформляємо, оподатковуємо")

�07 Д

Типовий договір про навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації або про надання 
додаткових освітніх послуг навчальними закладами. Зразок
(додаток до статті "Навчання працівників салону краси: організуємо, оформляємо, оподатковуємо")

�07 Д

Зарплата в натуральній формі: оподатковуйте правильно �09 �0

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

КАТАЛОг КАТАЛОг

Відшкодовуємо витрати на проїзд та житло відвідувачам занять: чи сплачувати податок  на доходи ��� �6
Облік відшкодування витрат на проїзд та житло відвідувачам занять
(додаток до статті "Відшкодовуємо витрати на проїзд та житло відвідувачам занять:
чи сплачувати податок  на доходи")

��� Д

Подарунки дітям співробітників: податково-бухгалтерський малюнок ��8 ��
Наказ про надання подарунків дітям співробітників. Зразок
(додаток до статті "Подарунки дітям співробітників: податково-бухгалтерський малюнок")

��8 Д

Діткам від профспілки: оподаткування та облік подарунків ��8 �8
Протокол засідання профспілкового комітету. Зразок
(додаток до статті "Діткам від профспілки: оподаткування та облік подарунків")

��8 Д

Зарплатні презенти та премії на Новий рік: зробіть свято для підлеглих ��8 �0
Облік новорічних незарплатних подарунків працівникам ��8 �4
Працівник не повернув при звільненні спецодяг: податкові наслідки ��8 4�
Філія та виплати фізособам: як правильно сплатити податок на доходи,
військовий збір та єдиний внесок

��9* �

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ ТА ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ № стор.
Орендна плата за ділянки державної та комунальної власності: як показати в бухобліку ��0* 99
Фінансові витрати на придбання земділянки: чи потрібно капіталізувати в бухобліку ��0* ��4
Філія та інші податки: як платити і звітувати ��9* �

фІКСОВАНИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ПОДАТОК № стор.
Як товариству отримати фіндопомогу й не втратити статус платника ФСП �08 4�
Філія та інші податки: як платити і звітувати ��9* �

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК № стор.
Готуємо сани влітку, або Юридично-облікові аспекти встановлення твердопаливного котла 9� ��
Електрогенератор на службі в підприємства: нюанси податкового обліку 9� ��
Люмінесцентні лампи: документування від придбання до здавання на утилізацію 98 �6
Списання відпрацьованої оргтехніки: чи платити екоподаток �04 �0
Філія та інші податки: як платити і звітувати ��9* �

РЕСУРСНІ ПЛАТЕЖІ № стор.
Філія та інші податки: як платити і звітувати ��9* �

ПЕНСІЙНИЙ ЗБІР № стор.
Пенсійний збір при покупці інвалюти: як відобразити в обліку ��0* ��6

ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР № стор.
Військовий збір: чергові роз'яснення від податківців
(Коментар до листа ГУ Міндоходів у м. Києві від 29.09.14 р. № 9660/10/26-15-17-01-07)

96 �7

Вихідна допомога скороченим: розмір й оподаткування 99 �4
Зарплата в натуральній формі: оподатковуйте правильно �09 �0
Відшкодовуємо витрати на проїзд та житло відвідувачам занять: чи сплачувати податок на доходи ��� �6
Облік відшкодування витрат на проїзд та житло відвідувачам занять (додаток до 
статті "Відшкодовуємо витрати на проїзд та житло відвідувачам занять:
чи сплачувати податок  на доходи")

��� Д

Скуповування ювелірного брухту в населення: про що треба пам'ятати єдинникам ��� ��
Квитанція на скуплені цінності. Зразок (додаток до статті
"Скуповування ювелірного брухту в населення: про що треба пам'ятати єдинникам")

��� Д

Подарунки дітям співробітників: податково-бухгалтерський малюнок ��8 ��
Наказ про надання подарунків дітям співробітників. Зразок
(додаток до статті "Подарунки дітям співробітників: податково-бухгалтерський малюнок")

��8 Д

Діткам від профспілки: оподаткування та облік подарунків ��8 �8
Протокол засідання профспілкового комітету. Зразок
(додаток до статті "Діткам від профспілки: оподаткування та облік подарунків")

��8 Д

Зарплатні презенти та премії на Новий рік: зробіть свято для підлеглих ��8 �0
Облік новорічних незарплатних подарунків працівникам ��8 �4
Філія та виплати фізособам: як правильно сплатити податок на доходи,
військовий збір та єдиний внесок

��9* �

ПАТЕНТУВАННЯ № стор.
Патент: кому він потрібний, коли та як отримати �00* ��

ЄДИНИй ВНЕСОК ТА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА № стор.
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ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.

Заміна дверей, вікон та утеплення стін у власній адмінбудівлі: особливості обліку 9� �0

Готуємо сани влітку, або Юридично-облікові аспекти встановлення твердопаливного котла 9� ��

Гарячий шопінг: установлюємо сучасні батареї та обігрівачі 9� �0

Облік установки сучасних батарей та обігрівачів. Числовий приклад
(додаток до статті "Гарячий шопінг: установлюємо сучасні батареї та обігрівачі")

9� Д

Зима не тітка — утеплюємо орендоване приміщення: облік та оподаткування 9� ��

Бухоблік утеплення орендованого приміщення. Числовий приклад (додаток до статті
"Зима не тітка — утеплюємо орендоване приміщення: облік та оподаткування")

9� Д

Модифікація газового котла електродною системою: облік та оподаткування 9� ��

Облік модернізації котла підрядним способом. Числовий приклад
(додаток до статті "Модифікація газового котла електродною системою: облік та оподаткування")

9� Д

Фермерське господарство купує корправа іншого підприємства: що в обліку 9� 46

Загальногосподарські витрати та собівартість у будівництві 9� 48

Облік мобілізації автотранспорту 9� �0

Акт приймання-передачі легкового автомобіля. Зразок
(додаток до статті "Облік мобілізації автотранспорту")

9� Д

Бухгалтерська довідка про нарахування амортизації в періоді мобілізації авто. Зразок
(додаток до статті "Облік мобілізації автотранспорту")

9� Д

Бухгалтерська довідка про податковий кредит при поверненні мобілізованого авто. Зразок
(додаток до статті "Облік мобілізації автотранспорту")

9� Д

У підприємства викрали автомобіль: бухгалтерський та податковий облік 9� �4

Облік збитків від крадіжки незастрахованого автомобіля. Числовий приклад
(додаток до статті "У підприємства викрали автомобіль: бухгалтерський та податковий облік")

9� Д

Облік збитків від крадіжки застрахованого автомобіля. Числовий приклад
(додаток до статті "У підприємства викрали автомобіль: бухгалтерський та податковий облік")

9� Д

Громадській організації нарахували відсотки на залишок коштів на рахунку: особливості обліку 9� �0

Страхування орендованого об'єкта комунальної власності: що в обліку орендаря 9� 46

Облік орендарем страхування орендованого об'єкта комунальної власності. Числовий приклад 
(додаток до статті "Страхування орендованого об'єкта комунальної власності: що в обліку орендаря")

9� Д

Доплата за навчання нового працівника: відображаємо в обліку 94 44

Валютний перерахунок залишків монетарних статей на кінець дня: облікові наслідки 94 47

Новація зобов'язання: облік заміни договору 9�* ��

Розірвання договору: облік у продавця та покупця товарів (робіт, послуг) 9�* �8

Боржник (кредитор) помер: податковий та бухгалтерський облік припинення зобов'язань 96 44

Безоплатне отримання та продаж акцій: як відобразити в податковому обліку 98 ��

Авто тимчасово не задіяно в роботі: чи нараховувати амортизацію 98 ��

Кошти, вивільнені з-під оподаткування: порядок використання та обліку �0� ��

Облік запчастин для сільгосптехніки: від придбання до списання (Частина 2) �0� �7

Ліквідація незрілого саду: нюанси обліку та оподаткування �0� �8

Акт на списання капітальних інвестицій на вирощування незрілих багаторічних насаджень. Зразок 
(додаток до статті "Ліквідація незрілого саду: нюанси обліку та оподаткування")

�0� Д

Членські внески громадської організації: чи буде податок на прибуток �0� �7

Чи є позитивна курсова різниця доходом благодійної організації �0� �8

Бухоблік курсових різниць за інвалютою. Числовий приклад
(додаток до статті "Чи є позитивна курсова різниця доходом благодійної організації")

�0� Д

Особливості ліквідації основних засобів із дорогоцінними металами �04 4

Акт "Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів" ф. № ОЗ-1. Зразок 
(додаток до статті "Особливості ліквідації основних засобів із дорогоцінними металами")

�04 Д

Акт "Акт на списання основних засобів" ф. № ОЗ-3. Зразок
(додаток до статті "Особливості ліквідації основних засобів із дорогоцінними металами")

�04 Д

Акт "Інвентарна картка обліку основних засобів" ф. № ОЗ-6. Зразок
(додаток до статті "Особливості ліквідації основних засобів із дорогоцінними металами")

�04 Д

Наказ про виведення з експлуатації основних засобів. Зразок
(додаток до статті "Особливості ліквідації основних засобів із дорогоцінними металами")

�04 Д
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Протокол засідання постійно діючої комісії зі списання необоротних активів. Зразок
(додаток до статті "Особливості ліквідації основних засобів із дорогоцінними металами")

�04 Д

Наказ про переведення основних засобів до складу необоротних активів, що утримуються для 
продажу. Зразок (додаток до статті "Особливості ліквідації основних засобів із дорогоцінними 
металами")

�04 Д

Протокол засідання постійно діючої комісії з надходження та виведення з експлуатації необоротних 
активів. Зразок (додаток до статті "Особливості ліквідації основних засобів із дорогоцінними 
металами")

�04 Д

Прибутковий ордер типової форми № М-4. Зразок
(додаток до статті "Особливості ліквідації основних засобів із дорогоцінними металами")

�04 Д

Змінюємо старий монітор на новий, більш сучасний: облік та оподаткування �04 ��

Облік продажу старого монітора. Числовий приклад
(додаток до статті "Змінюємо старий монітор на новий, більш сучасний: облік та оподаткування")

�04 Д

Бухоблік придбання нового монітора. Числовий приклад (додаток до статті
"Змінюємо старий монітор на новий, більш сучасний: облік та оподаткування")

�04 Д

Злиття та приєднання: податковий і бухгалтерський облік �0�* �8

Облік перетворення ПрАТ на ТОВ �0�* ��

Реорганізація шляхом поділу: оформлення та бухгалтерський облік �0�* 4�

Реорганізація ТОВ шляхом виділу: податковий і бухгалтерський облік �0�* �9

Розподільчий баланс в разі виділу в окрему юрособу філії підприємства (із закріпленими за нею 
активами, пов'язаними пасивами та балансуючими коштами). Зразок
(додаток до статті "Реорганізація ТОВ шляхом виділу: податковий і бухгалтерський облік")

�0�* Д

Працівник-донор: що треба знати працедавцю �06 �0

Заява донора про допуск до роботи в день проходження медобстеження та давання крові. Зразок 
(додаток до статті "Працівник-донор: що треба знати працедавцю")

�06 Д

Наказ про надання додаткового відпочинку донорам. Зразок
(додаток до статті "Працівник-донор: що треба знати працедавцю")

�06 Д

Продаємо об'єкт незавершених капінвестицій: облікові наслідки �06 ��

Облагороджуємо територію підприємства: нюанси обліку �06 �4

Виконання договору поруки: облік та оподаткування в поручителя й боржника �07 �0

Поручитель анулює боржникові борг: нюанси обліку �07 ��

Облік операцій з анулювання поручителем боржникові боргу. Числовий приклад
(додаток до статті "Поручитель анулює боржникові борг: нюанси обліку")

�07 Д

Дезінфекція виробничого обладнання: де обліковувати витрати �07 �7

Бухоблік отримання держпідтримки сільгосппідприємствами �07 4�

Державна підтримка сільгосппідприємств: види та умови отримання
(додаток до статті "Бухоблік отримання держпідтримки сільгосппідприємствами")

�07 Д

Ліквідація основних засобів: документальне оформлення та бухоблік �08 6

Бухоблік ліквідації об'єкта ОЗ. Числовий приклад
(додаток до статті "Ліквідація основних засобів: документальне оформлення та бухоблік")

�08 Д

Бухоблік ліквідації об'єкта малоцінних необоротних матеріальних активів. Числовий приклад 
(додаток до статті "Ліквідація основних засобів: документальне оформлення та бухоблік")

�08 Д

Бухоблік часткової ліквідації об'єкта ОЗ. Числовий приклад
(додаток до статті "Ліквідація основних засобів: документальне оформлення та бухоблік")

�08 Д

Бухоблік заміни ліквідованої частини об'єкта ОЗ. Числовий приклад
(додаток до статті "Ліквідація основних засобів: документальне оформлення та бухоблік")

�08 Д

Бухоблік оприбуткування запасів від ліквідації об'єкта ОЗ та їх подальшого продажу. Числовий 
приклад (додаток до статті "Ліквідація основних засобів: документальне оформлення та бухоблік")

�08 Д

Зменшення валютної виручки: нюанси валютного контролю та облікові наслідки �08 �4

Демонтаж літнього майданчика: обліково-податкові наслідки �08 40

Реалізація металобрухту, отриманого від ліквідації ОЗ: як показати в обліку �08 47

На яких бухгалтерських субрахунках відобразити комбайн та культиватор ��0* �

Підприємство безкоштовно отримало основний засіб: нюанси бухобліку ��0* �

Як обліковувати витрати на проект у разі добудування цеху ��0* 8

Переоцінка об'єкта основних засобів: коли проводять і як відображають в обліку ��0* �0

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.
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Реалізація основних засобів, які раніше переоцінювали: як списати залишок капіталу в дооцінках ��0* ��

Зміна методу нарахування амортизації: наслідки в бухобліку ��0* ��

Ліквідаційна вартість основного засобу: чи обов'язково її встановлювати ��0* �4

Чи можна змінювати ліквідаційну вартість основного засобу ��0* ��

Основні засоби тимчасово не використовуються: чи треба їх консервувати ��0* �7

Як перетворити товар на основні засоби: бухгалтерська магія ��0* �8

Фінансовий лізинг: визначаємо поточні та довгострокові зобов'язання і розраховуємо фінансові 
витрати

��0* �8

Розподіл фінансових витрат. Числовий приклад (додаток до статті "Фінансовий лізинг: визначаємо 
поточні та довгострокові зобов'язання і розраховуємо фінансові витрати")

��0* Д

Незавершений об'єкт зносимо, а новий будуємо: облікові тонкощі ��0* �0

Списуємо комп'ютер ��0* ��

Як обліковувати комп'ютерну програму, отриману від засновників ��0* ��

Акт на введення в господарський обіг об'єкта права інтелектуальної власності у складі 
нематеріальних активів. Зразок
(додаток до статті "Як обліковувати комп'ютерну програму, отриману від засновників")

��0* Д

Плануємо видобуток піску: як обліковувати витрати на розвідку корисних копалин ��0* ��

Як обліковувати витрати на послуги митного брокера ��0* �8

Витрати на добровільну сертифікацію: чи включати їх до первісної вартості товарів ��0* �9

Вітринні товари: особливості бухобліку ��0* �0

Коли списувати в обліку автомобільні шини ��0* ��

Уцінка товарів: коли вона потрібна та як її відображати в бухобліку ��0* �4

Відповідальне зберігання товарів: бухоблік у поклажедавця та зберігача ��0* �7

Як відобразити в бухгалтерському обліку операції із супутньою продукцією ��0* �8

Бухгалтерська довідка про оцінку супутньої продукції. Зразок
(додаток до статті "Як відобразити в бухгалтерському обліку операції із супутньою продукцією")

��0* Д

Технічно неминучий брак: нюанси бухобліку ��0* 4�

Цех простоює: куди відносити витрати на оплату праці працівників ��0* 4�

Продаж товарів за договором комісії: бухоблік у комісіонера та комітента ��0* 44

Списання зіпсованих товарів: відображення в бухобліку ��0* 46

Бухоблікові наслідки крадіжки товарів ��0* 47

Підприємство продає б/у шини засновнику: що потрібно знати ��0* 48

Бухгалтерський облік продажу товарів зі знижками ��0* 49

Роздача товарів у рекламних цілях: як списати в бухобліку ��0* �0

Продаж ліків для гіпертоніків: як обліковувати відшкодування референтної ціни ��0* ��

Піймали в автобусі "зайця": облікові наслідки ��0* �4

Банк визнано неплатоспроможним: нюанси обліку залишку коштів на поточному рахунку ��0* ��

Як відобразити ретро-бонус ��0* �6

Безповоротна фіндопомога філії: як обліковувати ��0* �6

Оплата товару векселем: як відобразити в бухобліку векселедавця та векселедержателя ��0* �7

Витрати на послуги брокера при купівлі/продажу цінних паперів: особливості бухобліку ��0* �9

Чи включається утриманий торговцем-покупцем "ціннопаперовий" акциз до собівартості 
фінінвестиції

��0* 60

Бухоблікові особливості придбання права грошової вимоги та його погашення майном поручителя ��0* 6�

Чи можна списати депоновану зарплату, по яку тривалий час не звертаються колишні працівники ��0* 6�

Як у бухобліку відобразити нарахування та виплату дивідендів ��0* 6�

Соцстрахівські путівки працівникам: балансово-позабалансовий облік ��0* 6�

Турпутівка за кошт підприємства: відображаємо в обліку ��0* 66

Чи потрібно малюкам для списання дебіторки створювати резерв сумнівних боргів ��0* 69

Бухоблік безнадійної дебіторської заборгованості ��0* 70

Бухоблік безнадійної кредиторської заборгованості ��0* 7�

Довідка про дебіторську і кредиторську заборгованість, щодо якої минув строк позовної давності. 
Зразок (додаток до статті "Бухоблік безнадійної кредиторської заборгованості")

��0* Д

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.
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Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг КАТАЛОг

Суд прийняв рішення про стягнення дебіторської заборгованості: як це відобразити в обліку ��0* 7�

Бухгалтерська довідка із нарахування резерву сумнівних боргів. Зразок (додаток до статті "Суд 
прийняв рішення про стягнення дебіторської заборгованості: як це відобразити в обліку")

��0* Д

Внесок до статутного капіталу правом користування: умови та облік ��0* 76

Внесок основних засобів до статутного капіталу ТОВ: бухоблік в емітента та інвестора ��0* 79

Вихід учасника з ТОВ з одержанням частки грошима: відображаємо в бухобліку емітента та інвестора ��0* 8�

Зменшення статутного капіталу ТОВ: обліковуємо правильно ��0* 8�

Як відображати безоплатну передачу ОЗ за рішенням місцевої ради ��0* 84

ТОВ одержало в подарунок частку у своєму статутному капіталі: бухгалтерські особливості ��0* 8�

Викуп і подальший продаж частки у своєму статутному капіталі: бухоблік у ТОВ ��0* 87

Як обліковувати використання нерозподіленого прибутку ��0* 89

Створення резерву для оплати відпусток — право чи обов'язок ��0* 90

Безоплатні послуги: бухоблік в одержувача та виконавця ��0* 9�

Цільове фінансування: коли визнавати бухгалтерський дохід ��0* 94

Облік безповоротної фіндопомоги від нерезидента ��0* 97

Дохід від оренди як основного виду діяльності: як обліковувати ��0* 97

Як відобразити ПДВ за умовними постачаннями ��0* 98

Орендна плата за ділянки державної та комунальної власності: як показати в бухобліку ��0* 99

Страхові внески одним платежем та щомісячно: як обліковувати ��0* �00

Як відобразити в обліку витрати на послуги розробки норм витрат ПММ для автомобіля ��0* �0�

Як показати в бухобліку витрати на участь у конкурсних торгах ��0* �0�

Бухоблік поточних трансфертів у комунпідприємства ��0* �0�

Комунальне підприємство надає благодійну допомогу: бухоблік ��0* �06

Сплатили членські внески до Асоціації: як показати в обліку ��0* �06

Як у бухобліку показати відсотки за користування кредитною лінією ��0* �07

Плата за дозвіл на експлуатацію обладнання та супутні витрати: як обліковувати ��0* �08

Одноразова матдопомога працівнику: відображаємо в обліку ��0* �09

Створення банерної реклами: нематеріальний актив чи операційні витрати ��0* �09

Таємниці субрахунку 949: що належить до ненакопичувальних виплат за невідпрацьований час ��0* ���

На який витратний рахунок списувати лікарняні, виплачені за рахунок коштів підприємства ��0* ���

Фінансові витрати на придбання земділянки: чи потрібно капіталізувати в бухобліку ��0* ��4

Пенсійний збір при покупці інвалюти: як відобразити в обліку ��0* ��6

До складу яких витрат належить амортизація техніки, не зайнятої в безпосередньому будівництві ��0* ��7

Як правильно заповнити реквізити назви підприємства в первинному документі ��0* ��9

Підрозділ передає виручку головному підприємству: касовий супровід ��0* ��0

Головбух та касир: ділимо повноваження, підписуємо документи ��0* ���

У яких документах вести облік зарплати на підприємстві ��0* ���

Табель обліку використання робочого часу. Зразок
(додаток до статті "У яких документах вести облік зарплати на підприємстві")

��0* Д

Відомість на виплату грошей. Зразок
(додаток до статті "У яких документах вести облік зарплати на підприємстві")

��0* Д

Хто зобов'язаний застосовувати міжнародні стандарти ��0* ���

Знайшли помилку у фінзвітності: подавати фіскалам нову чи ні ��0* ��6

Яку фінзвітність потрібно подавати єдинникам ��0* ��6

Не подали фінзвітність держреєстратору: чи загрожують санкції ��0* ��7

Підприємство-страхувальник одержує викупну суму від страховика: як її обліковувати ��� ��

Лист Міндоходів України від 02.04.14 р. № 5902/6/99-99-19-03-02-15(додаток до статті
"Підприємство-страхувальник одержує викупну суму від страховика: як її обліковувати")

��� Д

Консервація автомобіля: облік та оподаткування витрат ��� �9

Облік витрат на консервацію автомобіля. Числовий приклад
(додаток до статті "Консервація автомобіля: облік та оподаткування витрат")

��� Д

Комунальне підприємство зносить тимчасові споруди: особливості обліку ��� �

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.
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КАТАЛОг

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

Облік знесення комунальним підприємством тимчасових споруд. Числовий приклад (додаток до 
статті "Комунальне підприємство зносить тимчасові споруди: особливості обліку")

��� Д

Інвентаризаційні нестачі та надлишки основних засобів: особливості обліку ��� ��

Відображення в обліку нестачі ОЗ. Числовий приклад
(додаток до статті "Інвентаризаційні нестачі та надлишки основних засобів: особливості обліку")

��� Д

Фіксація в обліку надлишків ОЗ. Числовий приклад
(додаток до статті "Інвентаризаційні нестачі та надлишки основних засобів: особливості обліку")

��� Д

Розмінки бракує — бонусна картка врятує! або Облік у продавця оплати товару бонусами ��� 4�

Наказ про запровадження бонусної програми. Зразок(додаток до статті
"Розмінки бракує — бонусна картка врятує! або Облік у продавця оплати товару бонусами")

��� Д

Облік у продавця під час нарахування бонусів та їх списання в рахунок оплати товарів. Числовий 
приклад (додаток до статті "Розмінки бракує — бонусна картка врятує! або Облік у продавця оплати 
товару бонусами")

��� Д

Облік надлишків та нестач запасів, виявлених під час інвентаризації ��4 ��

Відображення в обліку надлишків запасів, виявлених під час інвентаризації. Числовий приклад 
(додаток до статті "Облік надлишків та нестач запасів, виявлених під час інвентаризації")

��4 Д

Фіксація в обліку нестач запасів, виявлених під час інвентаризації. Числовий приклад
(додаток до статті "Облік надлишків та нестач запасів, виявлених під час інвентаризації")

��4 Д

Пересортиця товарів: відображаємо в обліку ��4 �9

Бухоблік пересортиці товарів (вартість нестач перевищує вартість надлишків). Числовий приклад 
(додаток до статті "Пересортиця товарів: відображаємо в обліку")

��4 Д

Бухоблік пересортиці товарів (вартість надлишків перевищує вартість нестач). Числовий приклад 
(додаток до статті "Пересортиця товарів: відображаємо в обліку")

��4 Д

Як підприємству обліковувати операції з овердрафтом за поточним рахунком ��4 40

Придбання та обслуговування комп'ютерних програм: бухоблік ��� 7

Будівля ферми зруйнована: як її списати з балансу ��� �8

Консервація автівки: облік та оподаткування витрат ��6 �4

Облік та оподаткування витрат по консервації автівки. Числовий приклад
(додаток до статті "Консервація автівки: облік та оподаткування витрат")

��6 Д

Бухоблік операцій між головним підприємством та філіями ��7* �7

Основні елементи облікової політики підприємства
(додаток до статті "Бухоблік операцій між головним підприємством та філіями")

��7* Д

Оформлення та облік розпродажу товарів ��8 8

Положення про проведення розпродажів. Зразок
(додаток до статті "Оформлення та облік розпродажу товарів")

��8 Д

Наказ про проведення розпродажу. Зразок
(додаток до статті "Оформлення та облік розпродажу товарів")

��8 Д

Облік продажу товарів у межах розпродажу. Числовий приклад
(додаток до статті "Оформлення та облік розпродажу товарів")

��8 Д

Подарунки дітям співробітників: податково-бухгалтерський малюнок ��8 ��

Наказ про надання подарунків дітям співробітників. Зразок
(додаток до статті "Подарунки дітям співробітників: податково-бухгалтерський малюнок")

��8 Д

Діткам від профспілки: оподаткування та облік подарунків ��8 �8

Протокол засідання профспілкового комітету. Зразок
(додаток до статті "Діткам від профспілки: оподаткування та облік подарунків")

��8 Д

Зарплатні презенти та премії на Новий рік: зробіть свято для підлеглих ��8 �0

Облік новорічних незарплатних подарунків працівникам ��8 �4

ЗЕД-калейдоскоп: облік експорту/імпорту товарів ��0 �4

Облік експорту товарів. Числовий приклад
(додаток до статті "ЗЕД-калейдоскоп: облік експорту/імпорту товарів")

��0 Д

Облік імпорту товарів. Числовий приклад
(додаток до статті "ЗЕД-калейдоскоп: облік експорту/імпорту товарів")

��0 Д

ОБЛІК ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ № стор.

Визнання доходу: новий МСФЗ 15 �0� �0

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.
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Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг КАТАЛОг

Хто зобов'язаний застосовувати міжнародні стандарти ��0* ���

МЕТОДИКА № стор.

Валютний перерахунок залишків монетарних статей на кінець дня: облікові наслідки 94 47

Як класифікувати валютні П(С)БО-зміни: як зміна облікової політики чи оцінки 96 �0

Курсові різниці за залишком інвалюти: як їх розрахувати на дату балансу 96 ��

Чи обов'язкова інвентаризація при зміні директора підприємства �06 �7

Придбання та обслуговування комп'ютерних програм: бухоблік ��� 7

Як облікувати оплату відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва ��8 40

Новорічний корпоратив:  облік витрат на його проведення ��0 �9

ЗВІТНІСТЬ № стор.

Виправляємо ПДВшні помилки: прибираємо податковий кредит одразу за два періоди 9� �7

Порядок виправлення помилок. Приклад (додаток до статті "Виправляємо ПДВшні помилки: 
прибираємо податковий кредит одразу за два періоди")

9� Д

Працівниця повторно йде в декрет: заповнюємо звітність за єдиним внеском та ф. № 1ДФ 9� 4�

Філія за кордоном: нюанси подання окремої звітності 9� ��

Штрафи за податковим розрахунком ф. № 1ДФ: які та коли застосовують 94 8

Фінштраф за порушення порядку подання ф. № 1ДФ: нюанси застосування 94 �0

Не подали ф. № 1ДФ за кілька кварталів: яка відповідальність 94 ��

Чи буде штраф, якщо у ф. № 1ДФ не показали орендної плати фізособі-непідприємцю 94 ��

Чи буде штраф, якщо у ф. № 1ДФ неправильна ознака доходу 94 ��

Чи буде штраф, якщо дохід підприємця не зафіксували у ф. № 1ДФ 94 �4

Чи буде штраф, якщо у ф. № 1ДФ указали неправильну суму доходу 94 ��

У ф. № 1ДФ не вказали на застосування соцпільги: виправляємо помилку 94 ��

Помилково не надали соцпільгу: чи можна показати у ф. № 1ДФ як перерахунок і не подавати 
уточненку

94 �6

Заповнення уточнюючого розрахунку за ф. № 1ДФ. Приклад (додаток до статті "Помилково 
не надали соцпільгу: чи можна показати у ф. № 1ДФ як перерахунок і не подавати уточненку")

94 Д

До лікарняних не застосували соцпільгу: виправляємо помилку у ф. № 1ДФ 94 �7

Відображення результатів перерахунку податку на доходи в бухобліку. Приклад
(додаток до статті "До лікарняних не застосували соцпільгу: виправляємо помилку у ф. № 1ДФ")

94 Д

Відображення результатів перерахунку податку на доходи у ф. № 1ДФ. Приклад
(додаток до статті "До лікарняних не застосували соцпільгу: виправляємо помилку у ф. № 1ДФ")

94 Д

Як класифікувати валютні П(С)БО-зміни: як зміна облікової політики чи оцінки 96 �0

Курсові різниці за залишком інвалюти: як їх розрахувати на дату балансу 96 ��

Податок на прибуток у проміжній фінзвітності держпідприємств: бути чи не бути 97 ��

Звітність при скороченні працівників 99 �6

Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв'язку із змінами в організації 
виробництва і праці (ф. № 4-ПН). Зразок (додаток до статті "Звітність при скороченні працівників")

99 Д

Підприємство було збитковим за 2013 р. та I квартал 2014 р.: як звітувати у 2014 р. 99 �8

Чи впливає робота на умовах неповного тижня на заповнення Звіту за єдиним внеском �0� �6

Зима прийде, нову декларацію з ПДВ принесе: 
— новації в обов'язкових реквізитах
— зміни в основній частині декларації
— правки в додатках до декларації
— труднощі в заповненні уточнюючого розрахунку

�0� 6

Чи потрібна довіреність під час подання податкової звітності �0� 40

Лист ДФСУ від 13.10.14 р. № 7984/6/99-99-19-02-02-15 "Щодо подання юрособою-єдинником  додатка 
ПН до декларації з податку на прибуток"
(Коментар редакції: Звітність юросіб-єдинників за "нерезидентськими" доходами)

�08 �9

Знайшли помилку у фінзвітності: подавати фіскалам нову чи ні ��0* ��6

Яку фінзвітність потрібно подавати єдинникам ��0* ��6

Не подали фінзвітність держреєстратору: чи загрожують санкції ��0* ��7

"Нерезидентські" доходи: важливе про звітність юросіб-єдинників ��� ��

ОБЛІК ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ № стор.
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КАТАЛОг

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

Додаток ПН до рядка 17 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства. Зразок
(додаток до статті "Нерезидентські" доходи: важливе про звітність юросіб-єдинників")

��� Д

Звільнилася працівниця, яка була у відпустці по догляду за дитиною: що в таблиці 5 Звіту з ЄСВ ��� 46

За якою датою відображати витрати в неприбутковому звіті ��6 8

Фінансова звітність філій та головних підприємств: складаємо й подаємо ��9* 8

Філія за кордоном: нюанси обліку та звітності ��9* �9

Розрахунок податку на прибуток з урахуванням діяльності закордонної філії. Приклад  
(додаток до статті "Філія за кордоном: нюанси обліку та звітності")

��9* Д

Заповнення Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України  
і знаходяться за її межами, — у разі інвестування майнових цінностей та перерахування грошових 
коштів на утримання філії. Приклад  
(додаток до статті "Філія за кордоном: нюанси обліку та звітності")

��9* Д

ПОДАТКОВИЙ КАЛЕНДАР БУХГАЛТЕРА № стор.

Кольоровий календар бухгалтера на IV квартал 2014 року 9� ��

Податковий календар бухгалтера на листопад 2014 року 99 4�

Податковий календар бухгалтера на грудень 2014 року ��� �6

Податковий календар бухгалтера на січень 2015 року ��0 4�

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ № стор.

Чи обов'язкова інвентаризація при зміні директора підприємства �06 �7

Річна інвентаризація: стисло про головне ��� 9

Перелік нормативно-правових актів, які містять форми для оформлення результатів інвентаризації 
(додаток до статті "Річна інвентаризація: стисло про головне")

��� Д

Лист Мінфіну України від 27.05.14 р. № 31-08410-07-29/12918  
(додаток до статті "Річна інвентаризація: стисло про головне")

��� Д

Інвентаризаційні нестачі та надлишки основних засобів: особливості обліку ��� ��

Відображення в обліку нестачі ОЗ. Числовий приклад  
(додаток до статті "Інвентаризаційні нестачі та надлишки основних засобів: особливості обліку")

��� Д

Фіксація в обліку надлишків ОЗ. Числовий приклад  
(додаток до статті "Інвентаризаційні нестачі та надлишки основних засобів: особливості обліку")

��� Д

Інвентаризація об'єктів прав інтелектуальної власності ��� ��

Перелік правовстановлюючих документів на об'єкти прав інтелектуальної власності  
(додаток до статті "Інвентаризація об'єктів прав інтелектуальної власності")

��� Д

Заповнення форми № НА-4. Зразок (додаток до статті "Інвентаризація об'єктів прав інтелектуальної 
власності")

��� Д

Порядок відображення в обліку нестач об'єктів прав інтелектуальної власності. Числовий приклад 
(додаток до статті "Інвентаризація об'єктів прав інтелектуальної власності")

��� Д

Облік надлишків та нестач запасів, виявлених під час інвентаризації ��4 ��

Відображення в обліку надлишків запасів, виявлених під час інвентаризації. Числовий приклад 
(додаток до статті "Облік надлишків та нестач запасів, виявлених під час інвентаризації")

��4 Д

Фіксація в обліку нестач запасів, виявлених під час інвентаризації. Числовий приклад  
(додаток до статті "Облік надлишків та нестач запасів, виявлених під час інвентаризації")

��4 Д

Пересортиця товарів: відображаємо в обліку ��4 �9

Бухоблік пересортиці товарів (вартість нестач перевищує вартість надлишків). Числовий приклад 
(додаток до статті "Пересортиця товарів: відображаємо в обліку")

��4 Д

Бухоблік пересортиці товарів (вартість надлишків перевищує вартість нестач). Числовий приклад 
(додаток до статті "Пересортиця товарів: відображаємо в обліку")

��4 Д

ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК № стор.

Виправляємо ПДВшні помилки: прибираємо податковий кредит одразу за два періоди 9� �7

Порядок виправлення помилок. Приклад (додаток до статті "Виправляємо ПДВшні помилки: 
прибираємо податковий кредит одразу за два періоди")

9� Д

Штрафи за податковим розрахунком ф. № 1ДФ: які та коли застосовують 94 8

Фінштраф за порушення порядку подання ф. № 1ДФ: нюанси застосування 94 �0

Не подали ф. № 1ДФ за кілька кварталів: яка відповідальність 94 ��

Чи буде штраф, якщо у ф. № 1ДФ не показали орендної плати фізособі-непідприємцю 94 ��

Чи буде штраф, якщо у ф. № 1ДФ неправильна ознака доходу 94 ��

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

КАТАЛОг КАТАЛОг

Чи буде штраф, якщо дохід підприємця не зафіксували у ф. № 1ДФ 94 �4

Чи буде штраф, якщо у ф. № 1ДФ указали неправильну суму доходу 94 ��

У ф. № 1ДФ не вказали на застосування соцпільги: виправляємо помилку 94 ��

Помилково не надали соцпільгу: чи можна показати у ф. № 1ДФ як перерахунок і не подавати 
уточненку

94 �6

Заповнення уточнюючого розрахунку за ф. № 1ДФ. Приклад (додаток до статті "Помилково  
не надали соцпільгу: чи можна показати у ф. № 1ДФ як перерахунок і не подавати уточненку")

94 Д

До лікарняних не застосували соцпільгу: виправляємо помилку у ф. № 1ДФ 94 �7

Відображення результатів перерахунку податку на доходи в бухобліку. Приклад  
(додаток до статті "До лікарняних не застосували соцпільгу: виправляємо помилку у ф. № 1ДФ")

94 Д

Відображення результатів перерахунку податку на доходи у ф. № 1ДФ. Приклад  
(додаток до статті "До лікарняних не застосували соцпільгу: виправляємо помилку у ф. № 1ДФ")

94 Д

Поворотну фіндопомогу помилково включили в дохід: як виправити 99 �9

ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ № стор.

Як правильно заповнити реквізити назви підприємства в первинному документі ��0* ��9

ВІДПУСТКИ № стор.

Додаткова відпустка на дітей за попередні роки: бути чи не бути 94 4�

Заява про надання додаткової відпустки працівникам, які мають дітей. Зразок  
(додаток до статті "Додаткова відпустка на дітей за попередні роки: бути чи не бути")

94 Д

Знаходимо середній заробіток для відпускних: як урахувати перехідні лікарняні 97 ��

Облік перехідних лікарняних при розрахунку відпускних. Числовий приклад  
(додаток до статті "Знаходимо середній заробіток для відпускних: як урахувати перехідні лікарняні")

97 Д

Скільки триває відпустка сумісника в Чорнобильській зоні �08 4�

Створення резерву для оплати відпусток — право чи обов'язок ��0* 90

ОПЛАТА ПРАЦІ ТА ІНШІ ВИПЛАТИ № стор.

Перехідні лікарняні: як застосувати соцпільгу 9� �0

Застосування соцпільги до перехідних лікарняних. Числовий приклад  
(додаток до статті "Перехідні лікарняні: як застосувати соцпільгу")

9� Д

Кілька лікарняних поспіль: за чий рахунок оплачувати 9� 4�

Розрахунки за жовтень 2014 року 94 �4

Доходи попередніх періодів виплачуємо в жовтні �0�4 року
Компенсація боргів із зарплати із січня 2001 року

94 �7

Компенсація боргів із зарплати за 1998—2000 роки  
(додаток до статті "Доходи попередніх періодів виплачуємо в жовтні 2014 року")

94 Д

Оплачуємо роботу членів виборчих комісій та залучених спеціалістів 97 6

Лікарняний по догляду за хворою онукою: скільки днів оплачувати 97 9

Знаходимо середній заробіток для відпускних: як урахувати перехідні лікарняні 97 ��

Облік перехідних лікарняних при розрахунку відпускних. Числовий приклад  
(додаток до статті "Знаходимо середній заробіток для відпускних: як урахувати перехідні лікарняні")

97 Д

Відпочивали на свята — працювали по суботах: як правильно протабелювати та оплатити 99 �0

Наказ про перенесення робочого дня на вихідний. Зразок (додаток до статті "Відпочивали на свята — 
працювали по суботах: як правильно протабелювати та оплатити")

99 Д

Які санкції можуть застосувати за невчасний розрахунок із працівником �04 ��

Розрахунки за листопад 2014 року �06 6

Доходи попередніх періодів виплачуємо в листопаді �0�4 року
Компенсація боргів із зарплати із січня 2001 року

�06 9

Доходи попередніх періодів виплачуємо у листопаді �0�4 року
Компенсація боргів із зарплати за 1998—2000 роки

�06 Д

Працівник-донор: що треба знати працедавцю �06 �0

Заява донора про допуск до роботи в день проходження медобстеження та давання крові. Зразок 
(додаток до статті "Працівник-донор: що треба знати працедавцю")

�06 Д

Наказ про надання додаткового відпочинку донорам. Зразок  
(додаток до статті "Працівник-донор: що треба знати працедавцю")

�06 Д

Зарплата в натуральній формі: оподатковуйте правильно �09 �0

ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК № стор.
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КАТАЛОг

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

Чи можна списати депоновану зарплату, по яку тривалий час не звертаються колишні працівники ��0* 6�

Чи утримувати аліменти із середньої зарплати мобілізованого працівника ��� �9

Розрахунки за грудень 2014 року ��4 ��

Доходи попередніх періодів виплачуємо в грудні �0�4 року
Компенсація боргів із зарплати із січня 2001 року

��4 �4

Доходи попередніх періодів виплачуємо в грудні �0�4 року
Компенсація боргів із зарплати за 1998—2000 роки

��4 Д

Зарплатні презенти та премії на Новий рік: зробіть свято для підлеглих ��8 �0

Облік новорічних незарплатних подарунків працівникам ��8 �4

Лист Державної інспекції України з питань праці "Щодо оплати праці на рівні мінімальної заробітної 
плати" від 15.09.14 р. № 32-21/01-1715 (Коментар редакції: Кому можна встановлювати зарплату  
на рівні мінімальної)

��8 ��

СОЦСТРАХУВАННЯ № стор.

Перехідні лікарняні: як застосувати соцпільгу 9� �0

Застосування соцпільги до перехідних лікарняних. Числовий приклад  
(додаток до статті "Перехідні лікарняні: як застосувати соцпільгу")

9� Д

Кілька лікарняних поспіль: за чий рахунок оплачувати 9� 4�

Працівниця повторно йде в декрет: заповнюємо звітність за єдиним внеском та ф. № 1ДФ 9� 4�

Лікарняний по догляду за хворою онукою: скільки днів оплачувати 97 9

Чи впливає робота на умовах неповного тижня на заповнення Звіту за єдиним внеском �0� �6

Зарплата з відпускними більше максимального заробітку, з якого сплачують єдиний внесок:  
як обчислити лікарняні

�0� �6

Розрахунок лікарняних (в одному з місяців розрахункового періоду зарплата з відпускними більше 
максимального заробітку, з якого сплачують єдиний внесок). Числовий приклад (додаток  
до статті "Чи впливає робота на умовах неповного тижня на заповнення Звіту за єдиним внеском")

�0� Д

Лист Мінсоцполітики України від 20.06.13 р. № 333/18/99-13 (додаток до статті  
"Чи впливає робота на умовах неповного тижня на заповнення Звіту за єдиним внеском")

�0� Д

Хворіла дитина: чи оплачувати лікарняний татові, якщо мама безробітна �0� �7

На який витратний рахунок списувати лікарняні, виплачені за рахунок коштів підприємства ��0* ���

Лікарняні для вчителя: як оплачувати дні хвороби педагога ��� �0

Лист Фонду соцстраху з тимчасової втрати працездатності від 10.04.14 р. № 5.1-31-792  
(додаток до статті "Лікарняні для вчителя: як оплачувати дні хвороби педагога")

��� Д

Лист Фонд соцстраху з тимчасової втрати працездатності від 26.12.13 р. № 04-29-3722  
(додаток до статті "Лікарняні для вчителя: як оплачувати дні хвороби педагога")

��� Д

Звільнилася працівниця, яка була у відпустці по догляду за дитиною: що в таблиці 5 Звіту з ЄСВ ��� 46

Від кого дітям та дорослим чекати новорічних подарунків ��8 �4

ПЕНСІЇ № стор.

Привілеї в пенсійному забезпеченні: на що розраховувати донорам �06 �6

Чи повинне підприємство підтверджувати відомості в довідці про зарплату для призначення пенсії �07 46

Як при обчисленні страхового стажу для пенсії враховують період безробіття �07 47

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ТА КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО № стор.

Бій посуду в ресторані з вини співробітників: альтернативні варіанти стягнення компенсації.  
Частина 3

9� �9

Доплата за навчання нового працівника: відображаємо в обліку 94 44

Додаткова відпустка на дітей за попередні роки: бути чи не бути 94 4�

Заява про надання додаткової відпустки працівникам, які мають дітей. Зразок  
(додаток до статті "Додаткова відпустка на дітей за попередні роки: бути чи не бути")

94 Д

Термін відрядження та дата транспортного квитка не збігаються: дії підприємства 96 �8

Скорочувати чи ні? Прийміть виважене рішення 99 7

Скорочення штату або чисельності: усі кроки мають бути правильними 99 9

Наказ про скорочення чисельності працівників (штату). Зразок  
(додаток до статті "Скорочення штату або чисельності: усі кроки мають бути правильними")

99 Д

Повідомлення про майбутнє скорочення. Зразок  
(додаток до статті "Скорочення штату або чисельності: усі кроки мають бути правильними")

99 Д

ОПЛАТА ПРАЦІ ТА ІНШІ ВИПЛАТИ № стор.
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Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг КАТАЛОг

Наказ про звільнення. Зразок  
(додаток до статті "Скорочення штату або чисельності: усі кроки мають бути правильними")

99 Д

Запис в трудову книжку в разі скорочення. Зразок  
(додаток до статті "Скорочення штату або чисельності: усі кроки мають бути правильними")

99 Д

Скоротили працівника: оформлюємо довідку для центру зайнятості 99 ��

Довідка про середню заробітну плату (дохід) (для розрахунку виплат на випадок безробіття). Зразок 
(додаток до статті "Скоротили працівника: оформлюємо довідку для центру зайнятості")

99 Д

Чи можна звільнити за скороченням жінку, яка має дитину віком до 3-х років 99 ��

Чи можна звільнити за скороченням працівника, який перебуває на лікарняному 99 ��

Вихідна допомога скороченим: розмір й оподаткування 99 �4

Працівника скоротили без вихідної допомоги: чи є відповідальність 99 ��

Звітність при скороченні працівників 99 �6

Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв'язку із змінами в організації 
виробництва і праці (ф. № 4-ПН). Зразок (додаток до статті "Звітність при скороченні працівників")

99 Д

Відпочивали на свята — працювали по суботах: як правильно протабелювати та оплатити 99 �0

Наказ про перенесення робочого дня на вихідний. Зразок (додаток до статті "Відпочивали на свята — 
працювали по суботах: як правильно протабелювати та оплатити")

99 Д

Лист Міністерства соціальної політики України від 06.10.14 р. № 3050/0/06/14 "Про строки позовної 
давності, що застосовуються до трудових спорів"  
(Коментар редакції: Які терміни позовної давності застосовують до спорів у трудових відносинах)

99 �7

Працівник-донор: що треба знати працедавцю �06 �0

Заява донора про допуск до роботи в день проходження медобстеження та давання крові. Зразок 
(додаток до статті "Працівник-донор: що треба знати працедавцю")

�06 Д

Наказ про надання додаткового відпочинку донорам. Зразок  
(додаток до статті "Працівник-донор: що треба знати працедавцю")

�06 Д

Зміна припадає на різні календарні дні: як надавати пільговий відпочинок донору �06 ��

Працівник звільняється: чи буде компенсація за донорські дні відпочинку �06 �4

Працівник-донор дав кров під час відпустки: як продовжити його відпочинок �06 ��

Наказ про продовження тривалості щорічної відпустки працівника-донора. Зразок  
(додаток до статті "Працівник-донор дав кров під час відпустки: як продовжити його відпочинок")

�06 Д

Підприємство ліквідується: прощаємося з працівниками �06 �8

Наказ про виведення зі штату працівників у зв'язку з реорганізацією. Зразок  
(додаток до статті "Підприємство ліквідується: прощаємося з працівниками")

�06 Д

Наказ про зарахування у штат під час реорганізації. Зразок  
(додаток до статті "Підприємство ліквідується: прощаємося з працівниками")

�06 Д

Дублікат трудової книжки для мешканців зони АТО: як отримати  
(Коментар до наказу Мінсоцполітики України, Мін'юсту України "Про внесення зміни  
до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників" від 06.10.14 р. № 720/1642/5)

�06 ��

Заповнення першої сторінки (титульного аркушу) "надзвичайного" дубліката трудової книжки. 
Зразок (додаток до коментаря "Дублікат трудової книжки для мешканців зони АТО: як отримати")

�06 Д

Навчання працівників салону краси: організуємо, оформляємо, оподатковуємо �07 ��

Заява про згоду працівника на проходження ним навчання. Зразок (додаток до статті  
"Навчання працівників салону краси: організуємо, оформляємо, оподатковуємо")

�07 Д

Типовий договір про навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації або про надання 
додаткових освітніх послуг навчальними закладами. Зразок (додаток до статті "Навчання працівників 
салону краси: організуємо, оформляємо, оподатковуємо")

�07 Д

Заява про звільнення надійшла поштою: коли звільняти ��� �6

Заява про звільнення. Зразок  
(додаток до статті "Заява про звільнення надійшла поштою: коли звільняти")

��� Д

Наказ про звільнення за бажанням працівниці. Зразок  
(додаток до статті "Заява про звільнення надійшла поштою: коли звільняти")

��� Д

Оформлюємо звільнення під час відпустки для догляду за дитиною ��� �6

Як оформити зовнішнього сумісника на дві посади ��� �8

Заява про прийом на роботу. Зразок  
(додаток до статті "Як оформити зовнішнього сумісника на дві посади")

��� Д

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ТА КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО № стор.
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КАТАЛОг

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

Наказ про прийом на роботу. Зразок  
(додаток до статті "Як оформити зовнішнього сумісника на дві посади")

��� Д

Оформлюємо трудові відносини з працівниками філій ��9* �8

З філії на головне підприємство й навпаки: хитросплетіння кадрового оформлення ��9* ��

ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК № стор.

Кадровий фронт: як юрособі організувати та вести військовий облік �0� 6

Список громадян України, які підлягають приписці до призовних дільниць. Зразок  
(додаток до статті "Кадровий фронт: як юрособі організувати та вести військовий облік")

�0� Д

Журнал перевірок стану обліку військовозобов'язаних та призовників. Зразок  
(додаток до статті "Кадровий фронт: як юрособі організувати та вести військовий облік")

�0� Д

Типова форма первинного обліку № П-2 "Особова картка працівника". Зразок  
(додаток до статті "Кадровий фронт: як юрособі організувати та вести військовий облік")

�0� Д

Форма первинного обліку № П-2 ДС "Особова картка". Зразок  
(додаток до статті "Кадровий фронт: як юрособі організувати та вести військовий облік")

�0� Д

Рекомендації по заповненню розділу ІІ особової картки  
(додаток до статті "Кадровий фронт: як юрособі організувати та вести військовий облік")

�0� Д

Класифікація військовозобов'язаних у розрізі розрядів, військового звання та віку  
(додаток до статті "Кадровий фронт: як юрособі організувати та вести військовий облік")

�0� Д

Плани роботи з військового обліку і бронювання військовозобов'язаних. Зразок  
(додаток до статті "Кадровий фронт: як юрособі організувати та вести військовий облік")

�0� Д

Книга обліку військовозобов'язаних. Зразок  
(додаток до статті "Кадровий фронт: як юрособі організувати та вести військовий облік")

�0� Д

Журнал обліку військовозобов'язаних, що заявили про зміну у стані здоров'я. Зразок  
(додаток до статті "Кадровий фронт: як юрособі організувати та вести військовий облік")

�0� Д

Журнал обліку звірок особових карток військовозобов'язаних та призовників з обліковими даними 
військкоматів. Зразок  
(додаток до статті "Кадровий фронт: як юрособі організувати та вести військовий облік")

�0� Д

Хто веде військовий облік на підприємстві �0� �0

Заява працівника з проханням доручити йому виконувати обов'язки з ведення військового обліку. 
Зразок (додаток до статті "Хто веде військовий облік на підприємстві")

�0� Д

Наказ про покладення обов'язків із ведення військового обліку на підставі заяви працівника. Зразок 
(додаток до статті "Хто веде військовий облік на підприємстві")

�0� Д

Повідомлення працівника про покладення на нього обов'язків із ведення військового обліку. Зразок 
(додаток до статті "Хто веде військовий облік на підприємстві")

�0� Д

Наказ про покладення обов'язків із ведення військового обліку в порядку зміни істотних умов праці. 
Зразок (додаток до статті "Хто веде військовий облік на підприємстві")

�0� Д

Посадова інструкція інспектора з обліку та бронювання військовозобов'язаних. Зразок  
(додаток до статті "Хто веде військовий облік на підприємстві")

�0� Д

Лист до військкомату про призначення працівника, відповідального за ведення військового обліку. 
Зразок (додаток до статті "Хто веде військовий облік на підприємстві")

�0� Д

Рекомендований перелік документів, які повинні бути в кадрового працівника, який займається 
військовим обліком (додаток до статті "Хто веде військовий облік на підприємстві")

�0� Д

Прийняття на роботу та звільнення військовозобов'язаних і призовників: алгоритм дій підприємства �0� ��

Повідомлення підприємства військкомату про працевлаштування військовозобов'язаного. Зразок 
(додаток до статті "Прийняття на роботу та звільнення військовозобов'язаних і призовників: 
алгоритм дій підприємства")

�0� Д

Звітність роботодавців про військовозобов'язаних: як подавати �0� ��

Донесення про зміну облікових даних. Зразок  
(додаток до статті "Звітність роботодавців про військовозобов'язаних: як подавати")

�0� Д

Військовий облік на підприємстві: яка відповідальність за порушення �0� ��

ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ № стор.

Як тому, хто втратив роботу, одержати допомогу по безробіттю ��� �6

Безробітний стає підприємцем: на яку допомогу можна розраховувати ��� �9

Путівка в нове життя: як одержати ваучер на перепідготовку ��� ��

Допомога по частковому безробіттю: рятівний круг для працівників та роботодавців ��� �4

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ТА КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО № стор.
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Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг КАТАЛОг

Допомога на поховання від центру зайнятості: хто та коли може звертатися ��� �8

ВІДРЯДЖЕННЯ № стор.

Закордонне відрядження: за яким курсом розраховувати добові 9� ��

Термін відрядження та дата транспортного квитка не збігаються: дії підприємства 96 �8

ДТП у відрядженні на службовому авто: чи виплачують добові 96 �9

Додаткові кошти в рахунок авансу на відрядження: чи дозволено виплачувати 97 �6

Розписка від Звіту про використання коштів: чи треба її видавати працівнику �0� �6

Відрядження із щоденним поверненням додому: як оплачувати проїзд �0� �7

ВЕЗ "Крим": тонкощі направлення у відрядження �0� 40

Засновник їде у відрядження на конференцію: документуємо та компенсуємо �06 �6

Посадковий талон: форма та альтернатива для звітування ��� �4

Добових при відрядженні може й не бути, а от штраф буде точно ��� 47

Наказ про відрядження (розмір добових). Зразок  
(додаток до статті "Добових при відрядженні може й не бути, а от штраф буде точно")

��� Д

Філіальні відрядження: мандруємо між філією та головним офісом ��9* �6

ВИКОРИСТАННЯ РЕЄСТРАТОРІВ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ № стор.

Магазин пограбовано, РРО пошкоджено: дії підприємства 9� ��

Акт про результати інвентаризації наявних коштів. Зразок  
(додаток до статті "Магазин пограбовано, РРО пошкоджено: дії підприємства")

9� Д

В аптеці два РРО: чи можна вимикати один у вихідні 94 40

Лист Державної фіскальної служби України від 29.09.14 р. № 5685/7/99-99-18-02-03-17 "Про реєстрацію 
РРО суб'єктів господарювання зони АТО"  
(Коментар редакції: Суб'єкт господарювання в зоні АТО: як зареєструвати РРО)

99 �9

Контрольна закупка товару: касовий бік 99 �4

Заява про повернення коштів за товар. Зразок  
(додаток до статті "Контрольна закупка товару: касовий бік")

99 Д

Акт про повернення товарів та видачу коштів. Зразок  
(додаток до статті "Контрольна закупка товару: касовий бік")

99 Д

У приміщенні магазину йде ремонт: чи слід щоденно друкувати Z-звіти 99 ��

Єдинник стає загальносистемником: реєструємо РРО крок за кроком �00* ��

В аптеці встановили термінал: як обліковувати кошти �04 �0

Заповнення Книги обліку розрахункових операцій на РРО при використанні платіжного терміналу. 
Приклад (додаток до статті "В аптеці встановили термінал: як обліковувати кошти")

�04 Д

РРО відпрацював рік: час подбати про переопломбування �04 ��

Чи може магазин заплатити фізособі-комісіонеру без РРО �09 �0

Видатковий касовий ордер. Зразок  
(додаток до статті "Чи може магазин заплатити фізособі-комісіонеру без РРО")

�09 Д

Прокат човнів: правила роботи з РРО в міжсезоння �09 ��

Розмінки бракує — бонусна картка врятує! або Облік у продавця оплати товару бонусами ��� 4�

Наказ про запровадження бонусної програми. Зразок (додаток до статті "Розмінки бракує —  
бонусна картка врятує! або Облік у продавця оплати товару бонусами")

��� Д

Облік у продавця під час нарахування бонусів та їх списання в рахунок оплати товарів. Числовий 
приклад (додаток до статті "Розмінки бракує — бонусна картка врятує! або Облік у продавця оплати 
товару бонусами")

��� Д

Як підприємству обліковувати операції з овердрафтом за поточним рахунком ��4 40

Перелік товарів, при реалізації яких дозволяється проводити розрахункові операції без застосування 
реєстраторів розрахункових операцій з використанням розрахункових книжок та книг обліку 
розрахункових операцій об'єктами поштового зв'язку в селах, затверджений наказом Міністерства 
інфраструктури України від 21 листопада 2014 р. № 590  
(Коментар редакції: Сільські поштарі можуть реалізовувати більше товарів без РРО)

��6 ��

ГРОШОВИЙ ОБІГ № стор.

Зняття готівки з рахунку та виплата з каси в межах 150 тис. грн 94 4�

Лист НБУ від 01.08.14 р. № 11-117/41539 "Щодо виплати дивідендів готівкою та підписування касових 
документів" (Коментар редакції: Виплата дивідендів фізособі: обмеження в 150 тис. грн;  
Підпис касових документів: чи має права директор)

96 ��

ЗАйНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ № стор.
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КАТАЛОг

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

Положення про електронні платіжні засоби: новинки від Нацбанку (Коментар до Положення 
про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням, 
затвердженого постановою Правління НБУ від 05.11.14 р. № 705)

�08 �7

Підрозділ передає виручку головному підприємству: касовий супровід ��0* ��0

Головбух та касир: ділимо повноваження, підписуємо документи ��0* ���

Відомість на виплату грошей. Зразок  
(додаток до статті "У яких документах вести облік зарплати на підприємстві")

��0* Д

Готівковий обіг у філіях: організовуємо по вищому ґатунку ��9* �9

ОРЕНДНІ ОПЕРАЦІЇ № стор.

Зима не тітка — утеплюємо орендоване приміщення: облік та оподаткування 9� ��

Бухоблік утеплення орендованого приміщення. Числовий приклад  
(додаток до статті "Зима не тітка — утеплюємо орендоване приміщення: облік та оподаткування")

9� Д

Юрособа орендує житло для фізособи, котра надає послуги за ЦПД: податкові наслідки 9� ��

Страхування орендованого об'єкта комунальної власності: що в обліку орендаря 9� 46

Облік орендарем страхування орендованого об'єкта комунальної власності. Числовий приклад 
(додаток до статті "Страхування орендованого об'єкта комунальної власності: що в обліку орендаря")

9� Д

Телефон в орендованому приміщенні: хто оплачуватиме рахунки 9� ��

Чи вправі юрособи-єдинники надавати приміщення в оренду 96 47

Використання автомобіля працівника на підприємстві: як оформити �0� 46

Фінансовий лізинг: визначаємо поточні та довгострокові зобов'язання і розраховуємо фінансові 
витрати

��0* �8

Розподіл фінансових витрат. Числовий приклад (додаток до статті "Фінансовий лізинг:  
визначаємо поточні та довгострокові зобов'язання і розраховуємо фінансові витрати")

��0* Д

Дохід від оренди як основного виду діяльності: як обліковувати ��0* 97

Орендна плата за ділянки державної та комунальної власності: як показати в бухобліку ��0* 99

Ремонт у рахунок орендної плати: як сплачувати податок на доходи ��� �0

Чи може підприємець одночасно бути директором ТОВ, у якого він орендує майно ��� 44

ЦІННІ ПАПЕРИ № стор.

Цінні папери: бухгалтерські особливості безоплатного одержання та продажу акцій 98 ��

Безоплатне отримання та продаж акцій: як відобразити в податковому обліку 98 ��

Акції ПрАТ продали дешевше, ніж купили: податковий облік збитку �0� �8

Оплата товару векселем: як відобразити в бухобліку векселедавця та векселедержателя ��0* �7

Витрати на послуги брокера при купівлі/продажу цінних паперів: особливості бухобліку ��0* �9

Чи включається утриманий торговцем-покупцем "ціннопаперовий" акциз до собівартості 
фінінвестиції

��0* 60

Інвалютні облігації: як поєднати вимоги П(С)БО 12 та П(С)БО 21 ��� 8

Лист Мінфіну України від 24.09.14 р. № 31-11410-07-10/24641  
(додаток до статті "Інвалютні облігації: як поєднати вимоги П(С)БО 12 та П(С)БО 21")

��� Д

Лист НБУ від 15.09.14 р. № 12-109/51694  
(додаток до статті "Інвалютні облігації: як поєднати вимоги П(С)БО 12 та П(С)БО 21")

��� Д

Оподаткування прибутку від операцій із цінними паперами: до 03.08.14 р. — за ставкою 10%,  
після — за ставкою 18% (Коментар до листа ДФСУ від 06.11.14 р. № 9666/7/99-99-19-02-01)

��4 �6

Філія та інші податки: як платити і звітувати ��9* �

АВТОМОБІЛЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ № стор.

У підприємства викрали автомобіль: бухгалтерський та податковий облік 9� �4

Облік збитків від крадіжки незастрахованого автомобіля. Числовий приклад  
(додаток до статті "У підприємства викрали автомобіль: бухгалтерський та податковий облік")

9� Д

Облік збитків від крадіжки застрахованого автомобіля. Числовий приклад  
(додаток до статті "У підприємства викрали автомобіль: бухгалтерський та податковий облік")

9� Д

Авто тимчасово не задіяно в роботі: чи нараховувати амортизацію 98 ��

Авто тимчасово простоює: як обліковувати витрати на ремонт і техобслуговування �0� 4�

Частину автопарку не використовують: чи потрібно консервувати автівки �0� 4�

Використання автомобіля працівника на підприємстві: як оформити �0� 46

Юрособа використовує авто працівника: оподаткування компенсації палива та запчастин �0� 47

ГРОШОВИй ОБІГ № стор.
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Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг КАТАЛОг

Лист Держфіскальної служби України від 16.10.14 р. № 5229/6/99-99-19-03-02-15 "Щодо податкових 
зобов'язань із ПДВ у разі передачі транспортних засобів за Законом про мобілізаційну підготовку  
та мобілізацію"  
(Коментар редакції: Автомобіль для військових потреб: ПДВ-зобов'язань не нараховують)

�06 ��

Коли списувати в обліку автомобільні шини ��0* ��

Підприємство продає б/у шини засновнику: що потрібно знати ��0* 48

Як відобразити в обліку витрати на послуги розробки норм витрат ПММ для автомобіля ��0* �0�

Консервація автомобіля: облік та оподаткування витрат ��� �9

Облік витрат на консервацію автомобіля. Числовий приклад  
(додаток до статті "Консервація автомобіля: облік та оподаткування витрат")

��� Д

Консервація автомобіля: процедура і документування ��� 6

Наказ про проведення консервації автомобіля. Зразок  
(додаток до статті "Консервація автомобіля: процедура і документування")

��� Д

Консервація автівки: облік та оподаткування витрат ��6 �4

Облік та оподаткування витрат по консервації автівки. Числовий приклад  
(додаток до статті "Консервація автівки: облік та оподаткування витрат")

��6 Д

ДИВІДЕНДИ № стор.

Чи сплачувати комунпідприємству частину чистого прибутку, якщо рішення місцевої влади  
не затвердили

9� ��

Лист НБУ від 01.08.14 р. № 11-117/41539 "Щодо виплати дивідендів готівкою та підписування касових 
документів" (Коментар редакції: Виплата дивідендів фізособі: обмеження в 150 тис. грн;  
Підпис касових документів: чи має права директор)

96 ��

Податково-прибутковий облік дивідендів, отриманих від ФСПшника 97 �0

Як у бухобліку відобразити нарахування та виплату дивідендів ��0* 6�

фІЛІЇ ТА ПРЕДСТАВНИЦТВА № стор.

Філії, представництва, підрозділи: особливі прикмети ��7* �

Відкриваємо філію: від рішення до його реалізації ��7* �

Положення про філію: як розробити та затвердити ��7* ��

Положення про філію. Зразок (додаток до статті "Положення про філію: як розробити та затвердити") ��7* Д

Реєстрація філії: правові підстави ��7* �4

Бухоблік операцій між головним підприємством та філіями ��7* �7

Основні елементи облікової політики підприємства  
(додаток до статті "Бухоблік операцій між головним підприємством та філіями")

��7* Д

Філія та головне підприємство: податковий облік ��7* ��

Облік операцій між ГП і філією. Числовий приклад  
(додаток до статті "Філія та головне підприємство: податковий облік")

��7* Д

Філія і головне підприємство — консолідовані платники податку на прибуток.  
Інструкція щодо обліку й оподаткування

��7* ��

Облік зовнішніх і внутрішніх операцій за участю філії. Числовий приклад  
(додаток до статті "Філія і головне підприємство — консолідовані платники податку на прибуток. 
Інструкція щодо обліку й оподаткування")

��7* Д

Заповнення консолідованим платником звітності з податку на прибуток. Числовий приклад  
(додаток до статті "Філія і головне підприємство — консолідовані платники податку на прибуток. 
Інструкція щодо обліку й оподаткування")

��7* Д

Філія та виплати фізособам: як правильно сплатити податок на доходи, військовий збір та єдиний 
внесок

��9* �

Філія та інші податки: як платити і звітувати ��9* �

Фінансова звітність філій та головних підприємств: складаємо й подаємо ��9* 8

ПДВшний облік філій ��9* 9

Оформлюємо трудові відносини з працівниками філій ��9* �8

З філії на головне підприємство й навпаки: хитросплетіння кадрового оформлення ��9* ��

Філіальні відрядження: мандруємо між філією та головним офісом ��9* �6

Готівковий обіг у філіях: організовуємо по вищому ґатунку ��9* �9

Закриття філії підприємства: організовуємо процес ��9* ��

Філія українського підприємства за кордоном: важливі нюанси відкриття та утримання ��9* �6

АВТОМОБІЛЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ № стор.
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КАТАЛОг

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

Положення про філію за кордоном. Зразок (додаток до статті  
"Філія українського підприємства за кордоном: важливі нюанси відкриття та утримання")

��9* Д

Облік витрат на придбання ліцензії НБУ. Числовий приклад (додаток до статті  
"Філія українського підприємства за кордоном: важливі нюанси відкриття та утримання")

��9* Д

Філія за кордоном: нюанси обліку та звітності ��9* �9

Розрахунок податку на прибуток з урахуванням діяльності закордонної філії. Приклад  
(додаток до статті "Філія за кордоном: нюанси обліку та звітності")

��9* Д

Заповнення Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України  
і знаходяться за її межами, — у разі інвестування майнових цінностей та перерахування грошових 
коштів на утримання філії. Приклад (додаток до статті "Філія за кордоном: нюанси обліку  
та звітності")

��9* Д

Частина підприємства у ВЕЗ "Крим": особливості податково-прибуткового обліку ��9* 4�

У ЗОНІ АТО № стор.

Усе для фронту: як підприємству виконати військово-транспортний обов'язок 9� 6

Основні вимоги до транспортних засобів, призначених для передачі військовим
формуванням на період мобілізації та у воєнний час. Додаток 1 до Положення про військово-
транспортний обов'язок, затвердженого постановою КМУ від 28.12.2000 р. № 1921 (додаток  
до статті "Усе для фронту: як підприємству виконати військово-транспортний обов'язок")

9� Д

Перелік запасних частин, шанцевого інструменту і заправного інвентарю,  
що входять у комплекти, які разом з транспортними засобами передаються
військовим формуванням на період мобілізації та у воєнний час. Додаток 2 до Положення  
про військово-транспортний обов'язок, затвердженого постановою КМУ від 28.12.2000 р. № 1921 
(додаток до статті "Усе для фронту: як підприємству виконати військово-транспортний обов'язок")

9� Д

Поділ техніки на групи за технічним станом і розміри знижки на спрацьованість для визначення 
вартості відшкодування збитків, завданих власникам вилучених (відчужених) транспортних засобів. 
Додаток 3 до Положення про військово-транспортний обов'язок, затвердженого постановою КМУ 
від 28.12.2000 р. № 1921 (додаток до статті "Усе для фронту: як підприємству виконати військово-
транспортний обов'язок")

9� Д

Облік мобілізації автотранспорту 9� �0

Акт приймання-передачі легкового автомобіля. Зразок (додаток до статті "Облік мобілізації 
автотранспорту")

9� Д

Бухгалтерська довідка про нарахування амортизації в періоді мобілізації авто. Зразок  
(додаток до статті "Облік мобілізації автотранспорту")

9� Д

Бухгалтерська довідка про податковий кредит при поверненні мобілізованого авто. Зразок  
(додаток до статті "Облік мобілізації автотранспорту")

9� Д

Чи можна перенести строк для заявлення кредиторських вимог підприємства,  
що знаходиться в зоні АТО

9� ��

Благодійна допомога для АТО: податку на доходи — стоп, податковим витратам — зелене світло 
(Коментар до Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо деяких 
питань оподаткування благодійної допомоги" від 02.09.14 р. № 1668-VII)

9� �4

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо деяких питань 
оподаткування благодійної допомоги" від 02.09.14 р. № 1668-VII (додаток до коментаря "Благодійна 
допомога для АТО: податку на доходи — стоп, податковим витратам — зелене світло")

9� Д

Середній заробіток мобілізованим: чи сплачувати єдиний внесок і податок на доходи 9� 6

Як статус учасника бойових дій надають за участь в АТО (Коментар до Порядку надання статусу 
учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 
України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 
затвердженого постановою КМУ від 20.08.14 р. № 413)

9� ��

Позичальник у зоні АТО: чи піде банк назустріч 94 6

Заява про реструктуризацію кредитних зобов'язань. Зразок (додаток до статті "Позичальник у зоні 
АТО: чи піде банк назустріч")

94 Д

Фундамент відновлення: пільги, привілеї для фізосіб та підприємств у зоні АТО (Коментар до Закону 
України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" від 02.09.14 р. 
№ 1669-VII)

96 �7

Держдопомога переселенцям із Криму та зони АТО: кому, як, скільки (Коментар до постанови КМУ 
від 01.10.14 р. № 505)

96 �0

ФІЛІЇ ТА ПРЕДСТАВНИЦТВА № стор.
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КАТАЛОг КАТАЛОг

Заява про призначення щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання. Зразок 
(додаток до коментаря "Держдопомога переселенцям із Криму та зони АТО: кому, як, скільки")

96 Д

Згода про виплату грошової допомоги уповноваженому представнику сім'ї. Зразок  
(додаток до коментаря "Держдопомога переселенцям із Криму та зони АТО: кому, як, скільки")

96 Д

Облік переселенців із Криму та зони АТО: на перший-другий розрахуйся (Коментар до постанови 
КМУ від 01.10.14 р. № 509)

96 ��

Заява про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або 
району проведення антитерористичної операції. Зразок (додаток до коментаря "Облік переселенців 
із Криму та зони АТО: на перший-другий розрахуйся")

96 Д

Авто мчить захищати Україну: чи будуть ПДВ-зобов'язання 97 �
У зоні АТО зруйновано житловий будинок: чи потрібно платити податок на нерухомість 98 �8
Благодійник відновлює руйнування бюджетної установи: правила обліку (Частина 2) 98 ��
Постачальник у зоні АТО: чи допоможе додаток Д8 зберегти податковий кредит із ПДВ 99 6
Лист ДФСУ від 29.09.14 р. № 5685/7/99-99-18-02-03-17 "Про реєстрацію РРО суб'єктів господарювання 
зони АТО" (Коментар редакції: Суб'єкт господарювання в зоні АТО: як зареєструвати РРО)

99 �9

Одноразова грошова допомога постраждалим і переселенцям: порядок надання  
(Коментар до постанови КМУ від 01.10.14 р. № 535)

�0� ��

Лист ДФСУ від 16.10.14 р. № 5229/6/99-99-19-03-02-15 "Щодо податкових зобов'язань із ПДВ у разі 
передачі транспортних засобів за Законом про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"  
(Коментар редакції: Автомобіль для військових потреб: ПДВ-зобов'язань не нараховують)

�06 ��

Дублікат трудової книжки для мешканців зони АТО: як отримати (Коментар до наказу 
Мінсоцполітики України, Мін'юсту України "Про внесення зміни до Інструкції про порядок ведення 
трудових книжок працівників" від 06.10.14 р. № 720/1642/5)

�06 ��

Заповнення першої сторінки (титульного аркуша) "надзвичайного" дубліката трудової книжки. 
Зразок (додаток до коментаря "Дублікат трудової книжки для мешканців зони АТО: як отримати")

�06 Д

Підприємство зазнає збитків через бойові дії: що в податковому обліку  
(Коментар до листа ДФСУ від 16.10.14 р. № 5218/6/99-99-19-02-02-15)

�07 ��

Допомога для відновлення соцінфраструктури в зоні АТО �07 �6
Підприємство в зоні АТО: як уникнути санкцій за несплату податків �08 �0
Внутрішньо переміщені особи: статус і права (Коментар до Закону України "Про забезпечення прав  
і свобод внутрішньо переміщених осіб" від 20.10.14 р. № 1706-VII)

��� ��

Чи утримувати аліменти із середньої зарплати мобілізованого працівника ��� �9
Допомога постраждалим під час АТО: КМУ визначився з переліком неоподатковуваних потреб 
фізосіб (Коментар до постанови КМУ від 26.11.14 р. № 653)

��4 ��

Постанова КМУ від 26 листопада 2014 р. № 653 "Про затвердження переліку потреб, сума благодійної 
допомоги для задоволення яких не включається до оподатковуваного доходу платників податку  
на доходи фізичних осіб"

��4 Д

Бізнес-міграція: як перевести підприємство із зони АТО в інший регіон України ��6 9
Неписані правила благодійництва під час АТО в роз'ясненнях ДФС (Коментар до листів ДФСУ  
від 05.11.14 р. № 6280/6/99-99-17-03-03-15 та ГУ ДФСУ у Чернігівській області від 28.10.14 р. 
№ 84/10/25-01-15-02-09)

��6 �8

ВЕЗ "КРИМ" № стор.
ВЕЗ "Крим": розкриваємо таємниці оподаткування, роботи і торгівлі (Коментар до Закону України 
"Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної 
діяльності на тимчасово окупованій території України" від 12.08.14 р. № 1636-VII)

9� �7

Закон України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення 
економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" від 12.08.14 р. № 1636-VII  
(додаток до коментаря "ВЕЗ "Крим": розкриваємо таємниці оподаткування, роботи і торгівлі")

9� Д

ВЕЗ "Крим": розкриваємо таємниці
— Що буде з підприємцями, які не перереєструвалися в Україні
— Чи можна працювати з бізнесом, зареєстрованим у Криму після окупації
— Купівля-продаж нерухомості: чи потрібно оформляти в Україні
— Реєстрація бізнесу на території Криму
— Як громадянам вивезти товари в Крим
— Чи продавати рублі, отримані з Криму
— Як виписати податкову накладну на передоплату з Криму
— Чи потрібна в Криму товарно-транспортна накладна
— Як амортизувати "кримські" основні засоби
— Працівник зареєстрований у Криму: що з військовим збором

96 6

У ЗОНІ АТО № стор.
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КАТАЛОг

ВЕЗ "Крим": секрети співпраці
— Як виписати податкову накладну кримському контрагенту
— Чи можуть кримські контрагенти  заплатити в інвалюті
— Як у Декларації з ПДВ показати постачання товарів до ВЕЗ "Крим"

98 �8

ВЕЗ "Крим": тонкощі направлення у відрядження �0� 40

Замовника транспортно-експедиторських послуг зареєстровано у Криму: що із ПДВ у експедитора �0� 4�

ВЕЗ "Крим": валютне законодавство в період тимчасової окупації (Коментар до постанови Правління 
НБУ "Про застосування окремих норм валютного законодавства під час режиму тимчасової окупації 
на території вільної економічної зони "Крим" від 03.11.14 р. № 699)

�04 ��

ПДВшний облік філій ��9* 9

Частина підприємства у ВЕЗ "Крим": особливості податково-прибуткового обліку ��9* 4�

ВИРОБНИЦТВО № стор.

Мікроклімат виробничих та офісних приміщень: нормативні вимоги 9� 7

Продаємо об'єкт незавершених капінвестицій: облікові наслідки �06 ��

Облагороджуємо територію підприємства: нюанси обліку �06 �4

Витрати на миючі засоби для прибирання приміщень: чи місце їм серед податкових �07 �6

Дезінфекція виробничого обладнання: де обліковувати витрати �07 �7

Реалізація металобрухту, отриманого від ліквідації ОЗ: як показати в обліку �08 47

Як обліковувати витрати на проект у разі добудування цеху ��0* 8

Плануємо видобуток піску: як обліковувати витрати на розвідку корисних копалин ��0* ��

Як відобразити в бухгалтерському обліку операції із супутньою продукцією ��0* �8

Бухгалтерська довідка про оцінку супутньої продукції. Зразок (додаток до статті "Як відобразити  
в бухгалтерському обліку операції із супутньою продукцією")

��0* Д

Технічно неминучий брак: нюанси бухобліку ��0* 4�

Цех простоює: куди відносити витрати на оплату праці працівників ��0* 4�

До складу яких витрат належить амортизація техніки, не зайнятої в безпосередньому будівництві ��0* ��7

Працівник не повернув при звільненні спецодяг: податкові наслідки ��8 4�

БУДІВНИЦТВО № стор.

Загальногосподарські витрати та собівартість у будівництві 9� 48

Чи можна поставити меблі за договором будпідряду 96 ��

КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО № стор.

Комунальне підприємство відремонтувало котельню:  чи потрібно застосовувати касовий метод  
із ПДВ

9� ��

Чи сплачувати комунпідприємству частину чистого прибутку, якщо рішення місцевої влади  
не затвердили

9� ��

Люмінесцентні лампи: документування від придбання до здавання на утилізацію 98 �6

Як відображати безоплатну передачу ОЗ за рішенням місцевої ради ��0* 84

Бухоблік поточних трансфертів у комунпідприємства ��0* �0�

Комунальне підприємство надає благодійну допомогу: бухоблік ��0* �06

Комунальне підприємство зносить тимчасові споруди: особливості обліку ��� �

Облік знесення комунальним підприємством тимчасових споруд. Числовий приклад  
(додаток до статті "Комунальне підприємство зносить тимчасові споруди: особливості обліку")

��� Д

ЖКГ № стор.

Позитивні зміни в ЖКГ: оновлено соцнормативи та порядок розрахунку субсидії (Коментар  
до постанови КМУ "Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-
комунального обслуговування" від 06.08.14 р. № 409)

97 ��

Єдина країна: зустрічайте загальнодержавний порядок формування тарифів на холодну воду 
(Коментар до постанови КМУ "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України  
від 1 червня 2011 р. № 869" від 01.10.14 р. № 532)

�04 ��

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО № стор.

Правила ідентифікації тварин оновлено (Коментар до Закону України "Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин" від 14.08.14 р. № 1648-VII)

9� 4�

Фермерське господарство купує корправа іншого підприємства: що в обліку 9� 46

Юрособу приєднують до сільгосппідприємства: чи вплине це на ПДВ-спецрежим 9� 47

ВЕЗ "КРИМ" № стор.
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Лист Мінагрополітики та продовольства України від 22.07.14 р. № 37-14-2-15/10950  
"Щодо сільськогосподарської продукції власного виробництва" (Витяг)  
(Коментар редакції: Коли придбані поросята стають власно вирощеними для сільгоспПДВ і ФСП)

9� �6

Зерно та зерновідходи: правильно визначаємо вартість після доробки! 9� �7

Чи може сільгосппідприємство скерувати зайві кошти спецрахунку на повернення авансу 97 �9

Облік запчастин для сільгосптехніки: від придбання до списання (Частина 1) 98 �4

Облік запчастин для сільгосптехніки: від придбання до списання (Частина 2) �0� �7

Ліквідація незрілого саду: нюанси обліку та оподаткування �0� �8

Акт на списання капітальних інвестицій на вирощування незрілих багаторічних насаджень. Зразок 
(додаток до статті "Ліквідація незрілого саду: нюанси обліку та оподаткування")

�0� Д

Бухоблік отримання держпідтримки сільгосппідприємствами �07 4�

Державна підтримка сільгосппідприємств: види та умови отримання (додаток до статті "Бухоблік 
отримання держпідтримки сільгосппідприємствами")

�07 Д

Як товариству отримати фіндопомогу й не втратити статус платника ФСП �08 4�

Відображення в обліку усушки зерна �09 ��

На яких бухгалтерських субрахунках відобразити комбайн та культиватор ��0* �

Будівля ферми зруйнована: як її списати з балансу ��� �8

ЕКСПЕДИРУВАННЯ, ТРАНСПОРТ, ЛОГІСТИКА № стор.

Міжнародні перевезення і ПДВ (Частина І) 9� 8

Міжнародні перевезення і ПДВ (Частина ІІ) 94 �0

Чи зобов'язаний експедитор страхувати вантаж та свою відповідальність �0� �0

Витяг із договору добровільного страхування відповідальності перед третіми особами. Зразок 
(додаток до статті "Чи зобов'язаний експедитор страхувати вантаж та свою відповідальність")

�0� Д

Замовника транспортно-експедиторських послуг зареєстровано у Криму: що із ПДВ у експедитора �0� 4�

Коли експедитору-єдиннику визнати дохід �0� 4�

Визначення доходу експедитором-єдинником. Приклад (додаток до статті "Коли експедитору-
єдиннику визнати дохід")

�0� Д

Експедитор купує інвалюту для оплати послуг перевізника: чи потрібно нараховувати ПДВ �0� 4�

Як експедитору виписати ПН, якщо вартість послуг залізниці невідома �07 �9

ПДВ-коригування та заповнення реєстру виданих й отриманих податкових накладних, а також 
декларації. Приклад (додаток до статті "Як експедитору виписати ПН, якщо вартість послуг залізниці 
невідома")

�07 Д

Як експедитору оформити документи на послуги страхування вантажу �07 �0

Порядок заповнення р. І Реєстру виданих та отриманих податкових накладних. Приклад  
(додаток до статті "Як експедитору оформити документи на послуги страхування вантажу")

�07 Д

Піймали в автобусі "зайця": облікові наслідки ��0* �4

ТОРГІВЛЯ № стор.

Магазин пограбовано, РРО пошкоджено: дії підприємства 9� ��

Акт про результати інвентаризації наявних коштів. Зразок (додаток до статті "Магазин пограбовано, 
РРО пошкоджено: дії підприємства")

9� Д

В аптеці два РРО: чи можна вимикати один у вихідні 94 40

Контрольна закупка товару: касовий бік 99 �4

Заява про повернення коштів за товар. Зразок (додаток до статті "Контрольна закупка товару: 
касовий бік")

99 Д

Акт про повернення товарів та видачу коштів. Зразок (додаток до статті "Контрольна закупка товару: 
касовий бік")

99 Д

У приміщенні магазину йде ремонт: чи слід щоденно друкувати Z-звіти 99 ��

Зіпсований покупцем товар: юридичний бік питання 99 40

Зіпсований покупцем товар: податковий облік �0� 47

Бухоблік операцій із зіпсованим товаром. Числовий приклад (додаток до статті "Зіпсований 
покупцем товар: податковий облік")

�0� Д

Продаж акційних товарів: як визначити ПДВ �07 48

Демонтаж літнього майданчика: обліково-податкові наслідки �08 40

Чи може магазин заплатити фізособі-комісіонеру без РРО �09 �0

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО № стор.
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КАТАЛОг

Видатковий касовий ордер. Зразок (додаток до статті "Чи може магазин заплатити фізособі-
комісіонеру без РРО")

�09 Д

Вітринні товари: особливості бухобліку ��0* �0

Уцінка товарів: коли вона потрібна та як її відображати в бухобліку ��0* �4

Продаж товарів за договором комісії: бухоблік у комісіонера та комітента ��0* 44

Списання зіпсованих товарів: відображення в бухобліку ��0* 46

Бухоблікові наслідки крадіжки товарів ��0* 47

Бухгалтерський облік продажу товарів зі знижками ��0* 49

Роздача товарів у рекламних цілях: як списати в бухобліку ��0* �0

Продаж ліків для гіпертоніків: як обліковувати відшкодування референтної ціни ��0* ��

Розмінки бракує — бонусна картка врятує! або Облік у продавця оплати товару бонусами ��� 4�

Наказ про запровадження бонусної програми. Зразок (додаток до статті "Розмінки бракує — бонусна 
картка врятує! або Облік у продавця оплати товару бонусами")

��� Д

Облік у продавця під час нарахування бонусів та їх списання в рахунок оплати товарів. Числовий 
приклад (додаток до статті "Розмінки бракує — бонусна картка врятує! або Облік у продавця оплати 
товару бонусами")

��� Д

Оформлення та облік розпродажу товарів ��8 8

Положення про проведення розпродажів. Зразок (додаток до статті "Оформлення та облік 
розпродажу товарів")

��8 Д

Наказ про проведення розпродажу. Зразок (додаток до статті "Оформлення та облік розпродажу 
товарів")

��8 Д

Облік продажу товарів у межах розпродажу. Числовий приклад (додаток до статті "Оформлення  
та облік розпродажу товарів")

��8 Д

ТУРИЗМ № стор.

Турагент обслуговує юросіб: чи можна виписати податкову накладну на повну вартість послуг 98 47

Порядок оформлення податкової накладної. Приклад (додаток до статті "Турагент обслуговує юросіб: 
чи можна виписати податкову накладну на повну вартість послуг")

98 Д

Туриста поселили в інший готель: хто несе відповідальність — туроператор чи турагент �0� 40

НЕПРИБУТКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ № стор.

Громадській організації нарахували відсотки на залишок коштів на рахунку: особливості обліку 9� �0

Членські внески громадської організації: чи буде податок на прибуток �0� �7

Чи є позитивна курсова різниця доходом благодійної організації �0� �8

Бухоблік курсових різниць за інвалютою. Числовий приклад (додаток до статті "Чи є позитивна 
курсова різниця доходом благодійної організації")

�0� Д

Відшкодовуємо витрати на проїзд та житло відвідувачам занять: чи сплачувати податок  на доходи ��� �6

Облік відшкодування витрат на проїзд та житло відвідувачам занять  
(додаток до статті "Відшкодовуємо витрати на проїзд та житло відвідувачам занять:  
чи сплачувати податок  на доходи")

��� Д

За якою датою відображати витрати в неприбутковому звіті ��6 8

ПОСЛУГИ № стор.

Продаж товарів у перукарні: чи треба відкривати окремий КВЕД 97 �7

Навчання працівників салону краси: організуємо, оформляємо, оподатковуємо �07 ��

Заява про згоду працівника на проходження ним навчання. Зразок (додаток до статті "Навчання 
працівників салону краси: організуємо, оформляємо, оподатковуємо")

�07 Д

Типовий договір про навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації або про надання 
додаткових освітніх послуг навчальними закладами. Зразок (додаток до статті "Навчання працівників 
салону краси: організуємо, оформляємо, оподатковуємо")

�07 Д

Чи можна покарати за образу та спробу обрахувати �09 �8

Прокат побутової техніки: правові підстави ��4 ��

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ № стор.

Філія за кордоном: нюанси подання окремої звітності 9� ��

Особливості укладення договору в ЗЕД через Інтернет 96 �6

Чи можливе переведення боргу у сфері ЗЕД між двома резидентами �0� 47

Договір про переведення боргу. Зразок (додаток до статті "Чи можливе переведення боргу у сфері 
ЗЕД між двома резидентами")

�0� Д

ТОРГІВЛЯ № стор.
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Згода кредитора на переведення боргу первісним боржником на нового боржника. Зразок  
(додаток до статті "Чи можливе переведення боргу у сфері ЗЕД між двома резидентами")

�0� Д

Через дефект зменшено ціну на експортований товар: як зняти операцію з валютного контролю �04 �8

Зменшення валютної виручки: нюанси валютного контролю та облікові наслідки �08 �4

Як обліковувати витрати на послуги митного брокера ��0* �8

ЗЕД-калейдоскоп: облік експорту/імпорту товарів ��0 �4

Облік експорту товарів. Числовий приклад (додаток до статті "ЗЕД-калейдоскоп: облік експорту/
імпорту товарів")

��0 Д

Облік імпорту товарів. Числовий приклад (додаток до статті "ЗЕД-калейдоскоп: облік експорту/
імпорту товарів")

��0 Д

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ № стор.

Відкриття підприємства у Франції: з якими органами працюємо 9� �8

Дозвільно-судові органи Франції: стисло про головне 9� 44

Скасування мит на ввезення товарів до Євросоюзу: як українському імпортеру вписатися у квоти 
(Частина І)

98 40

Відокремлені підрозділи у Франції: порівняльна характеристика 98 4�

Скасування мит на ввезення товарів до Євросоюзу: як перевірити наявність відкритих квот 99 �6

Як відкрити відокремлений підрозділ у Франції: покрокова інструкція 99 �8

Скасування мит на ввезення товарів до Євросоюзу: найголовніше про імпортні процедури ЄС �06 4�

Заява на одержання номера EORI (Economic Operators Registration and Identification). Зразок  
(додаток до статті "Скасування мит на ввезення товарів до Євросоюзу: найголовніше про імпортні 
процедури ЄС")

�06 Д

Відокремлені підрозділи у Франції: типові помилки при їх відкритті �07 �8

Скасування мит на ввезення товарів до Євросоюзу: найголовніше про імпортні процедури ЄС 
(Частина 2)

��� �8

Ідентифікуючі символи, зазначені в номері MRN (додаток до статті "Скасування мит на ввезення 
товарів до Євросоюзу: найголовніше про імпортні процедури ЄС (Частина 2)")

��� Д

Ведення бізнесу у Франції: режими оподаткування прибутків ��4 4�

Роздрібна торгівля алкоголем у Франції: а як торгується в них ��6 �6

Експлуатаційний дозвіл (permis d`exploitation). Зразок (додаток до статті "Роздрібна торгівля 
алкоголем у Франції: а як торгується в них")

��6 Д

Попередня заява (déclaration préalable). Зразок (додаток до статті "Роздрібна торгівля алкоголем  
у Франції: а як торгується в них")

��6 Д

Розписка про подання заяви (recepisse de déclaration). Зразок (додаток до статті "Роздрібна торгівля 
алкоголем у Франції: а як торгується в них")

��6 Д

ГОТЕЛЬ, РЕСТОРАН, КАфЕ № стор.

Бій посуду в ресторані з вини співробітників: альтернативні варіанти стягнення компенсації  
(Частина 3)

9� �9

Мобільна кав'ярня: починаємо бізнес із нуля �0� 4�

СТРАХОВА СПРАВА № стор.

Страхування орендованого об'єкта комунальної власності: що в обліку орендаря 9� 46

Облік орендарем страхування орендованого об'єкта комунальної власності. Числовий приклад 
(додаток до статті "Страхування орендованого об'єкта комунальної власності: що в обліку орендаря")

9� Д

Чи зобов'язаний експедитор страхувати вантаж та свою відповідальність �0� �0

Витяг із договору добровільного страхування відповідальності перед третіми особами. Зразок 
(додаток до статті "Чи зобов'язаний експедитор страхувати вантаж та свою відповідальність")

�0� Д

Підприємство-страхувальник одержує викупну суму від страховика: як її обліковувати ��� ��

Лист Міндоходів України від 02.04.14 р. № 5902/6/99-99-19-03-02-15 (додаток до статті "Підприємство-
страхувальник одержує викупну суму від страховика: як її обліковувати")

��� Д

НЕРУХОМІСТЬ № стор.

Переведення дач у житло та реєстрація в них місця проживання (Коментар до Закону України  
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо переведення садових і дачних 
будинків у жилі будинки та реєстрації в них місця проживання" від 02.09.14 р. № 1673-VII)

94 �7

У зоні АТО зруйновано житловий будинок: чи потрібно платити податок на нерухомість 98 �8

Як зняти заборону на відчуження нерухомості �0� ��

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ № стор.
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КАТАЛОг

Дізнайся, хто твій сусід: відкритий доступ до Держреєстру нерухомості (Коментар до п. 4 р. І Закону 
України від 14.10.14 р. № 1701-VII)

�07 ��

Податок на доходи та оцінка нерухомості �08 �7

ВСЕ ДЛЯ ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМЦІВ № стор.

Кому другогрупник може надавати послуги автостоянки 9� �4

Кого може обслуговувати другогрупник у своєму ресторані 9� �6

Як сплачувати аванси з податку на доходи після виправлення помилки в декларації 9� �6

Як другогрупнику оподатковувати доходи від діяльності, відсутньої в ЄДР 9� �6

Чи розривати трудовий договір із мобілізованим працівником 9� �6

Бліц-відповідь. Військовий збір і підприємець 9� �6

Чи декларувати збитки за перший квартал на загальній системі 94 �4

Чи включати мобілізованих до кількості працівників єдинника 94 ��

Чи будуть відсотки за кредит витратами загальносистемника 94 �6

Чи місце у витратах загальносистемника неоплаченому товару 94 �6

Чи оформлює підприємець трудові книжки працівникам 94 �6

Чи вносити до Книги обліку власні лікарняні 94 �6

Бліц-відповідь. Єдиний внесок і виплати фізособам за ЦПД 94 �6

Припинено діяльність: знімаємося з обліку (Частина І) 97 �6

Заява про повернення помилково сплачених коштів. Зразок (додаток до статті "Припинено 
діяльність: знімаємося з обліку (Частина І)")

97 Д

Заява про повернення судового збору. Зразок (додаток до статті "Припинено діяльність: знімаємося 
з обліку (Частина І)")

97 Д

Заява про повернення помилково сплаченого судового збору. Зразок (додаток до статті "Припинено 
діяльність: знімаємося з обліку (Частина І)")

97 Д

Заява про повернення помилково сплачених коштів. Зразок (додаток до статті "Припинено 
діяльність: знімаємося з обліку (Частина І)")

97 Д

Відкриваємо перукарню: чи знадобляться дозволи від Санепідслужби 97 �9

Чим другогрупнику загрожує діяльність, якої немає в Реєстрі єдинників 97 �0

Чи потрапить до витрат загальносистемника вартість зіпсованого товару 97 �0

Чи потрібен патент, аби здавати майно в оренду 97 �0

Чи може загальносистемник витрати на товар підтвердити накладною 97 �0

Бліц-відповідь. Інвалютні надходження та єдинник 97 �0

Припинено діяльність: знімаємося з обліку (Частина ІІ) �0� �4

Став у жовтні загальносистемником: чи сплачувати аванси з податку на доходи �0� �6

Що підприємцю робити із ПДВ щодо вкрадених товарів �0� �6

Яким документом оформляти закупівлю волосся в населення �0� �6

Як єдинникові здати в оренду житлове приміщення площею більше ніж 100 кв.м �0� �6

Бліц-відповідь. Майбутні новації в адмініструванні ПДВ і підприємець �0� �6

Як оподатковувати компенсацію від центру зайнятості �08 �4

Як оподатковують доходи єдинника від діяльності, якої немає у Виписці з ЄДР �08 ��

Чи можна торгувати глінтвейном із кавомобіля �08 �6

Чи стане доходом єдинника пробачений борг з оплати за товар �08 �6

Чи потрапить до доходу єдинника фіндопомога, отримана на загальній системі �08 �6

Чи включати до доходів кошти, що потрапили на рахунок помилково �08 �6

Бліц-відповідь. Власні лікарняні та підприємець �08 �6

Скуповування ювелірного брухту в населення: про що треба пам'ятати єдинникам ��� ��

Квитанція на скуплені цінності. Зразок (додаток до статті "Скуповування ювелірного брухту  
в населення: про що треба пам'ятати єдинникам")

��� Д

Чи потрібно єдиннику повідомляти податківцям про зміну автомобіля для перевезення пасажирів ��� ��

Чи треба враховувати бартер при обчисленні доходу для заяви ��� �6

Чи потрапляють відпускники в кількість працівників єдинника ��� �6

Чи завадить борг за єдиним внеском стати єдинником ��� �6

Чи потрібно щороку продовжувати реєстрацію єдинником ��� �6

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

КАТАЛОг КАТАЛОг

Бліц-відповідь. Перехід на єдиний податок ��� �6

АДМІНІСТРУВАННЯ № стор.

Оскарження податкових рішень: як бути, якщо вища податкова збільшує штрафні санкції 9� ��

Чи потрібна довіреність під час подання податкової звітності �0� 40

Податок сплачено в останній день в післяопераційний час: чи є порушення �09 ��

Суд розстрочив сплату узгодженого грошового зобов'язання — сплатіть штраф (Коментар до листа 
ВАСУ від 18.11.14 р. № 1602/11/10/14-14)

��4 �9

СПАДКУВАННЯ № стор.

Успадковано квартиру: чи встановлено період часу для оформлення права власності 9� ��

Спадкування частки в товаристві ��� 8

Спадкування по-новому: для родичів — без оцінки, на селі — спрощено (Коментар до Закону України 
від 20.10.14 р. № 1709-VII)

��� �0

ДОГОВІРНА РОБОТА № стор.

Телефон в орендованому приміщенні: хто оплачуватиме рахунки 9� ��

Розірвання договору в судовому порядку: підстави й процедурні нюанси 9�* �

Позовна заява про розірвання договору. Зразок (додаток до статті "Розірвання договору в судовому 
порядку: підстави й процедурні нюанси")

9�* Д

Розірвання договору за згодою сторін: порядок, оформлення, наслідки 9�* 9

Додаткова угода про розірвання Договору комісії на продаж продукції. Зразок  
(додаток до статті "Розірвання договору за згодою сторін: порядок, оформлення, наслідки")

9�* Д

Розірвання, зміна договору через істотну зміну обставин 9�* ��

Тонкощі розірвання договору в односторонньому порядку 9�* ��

Новація як спосіб припинити одне зобов'язання і створити інше 9�* �0

Угода про заміну первісного зобов'язання новим зобов'язанням (новація). Зразок  
(додаток до статті "Новація як спосіб припинити одне зобов'язання і створити інше")

9�* Д

Новація зобов'язання: облік заміни договору 9�* ��

Оренда державної або комунальної землі: дострокове припинення 9�* ��

Угода про розірвання договору оренди землі. Зразок (додаток до статті "Оренда державної  
або комунальної землі: дострокове припинення")

9�* Д

Позовна заява про розірвання договору оренди (Витяг). Зразок (додаток до статті "Оренда 
державної або комунальної землі: дострокове припинення")

9�* Д

Припинення зобов'язання через неможливість виконання 9�* �6

Розірвання договору: облік у продавця та покупця товарів (робіт, послуг) 9�* �8

Чи можна поставити меблі за договором будпідряду 96 ��

Особливості укладення договору в ЗЕД через Інтернет 96 �6

Боржник (кредитор) помер: коли зобов'язання буде припинено 96 40

Боржник (кредитор) помер: податковий та бухгалтерський облік припинення зобов'язань 96 44

Договір оренди авто підписав представник власника: кому платити �0� 46

Договори, недійсність правочинів, позовна давність: поради від суддів (Коментар до Висновків 
Верховного Суду України, викладених у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про 
перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 11116 ГПК України, за I півріччя 
2014 р.)

�07 �4

У договорі не встановлено розміру пені за неоплату товару: чи можливо її стягнути �09 8

Позов про стягнення інфляційних втрат та трьох процентів річних. Зразок (додаток до статті  
"У договорі не встановлено розміру пені за неоплату товару: чи можливо її стягнути")

�09 Д

Розрахунок інфляційних втрат та трьох процентів річних. Зразок (додаток до статті "У договорі  
не встановлено розміру пені за неоплату товару: чи можливо її стягнути")

�09 Д

Укладення, виконання, припинення договорів: судова практика ��� ��

Телекомунікаційні послуги: чи можна відмовитися від договору про їх надання ��� 4�

Чи свідчить оплата товару про укладення договору ��6 4

Які наслідки укладення договору після закінчення строку довіреності ��0 ��

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ № стор.

Мікроклімат виробничих та офісних приміщень: нормативні вимоги 9� 7

Готуємо сани влітку, або Юридично-облікові аспекти встановлення твердопаливного котла 9� ��

ВСЕ ДЛЯ ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМЦІВ № стор.
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КАТАЛОг

Усе для фронту: як підприємству виконати військово-транспортний обов'язок 9� 6

Основні вимоги до транспортних засобів, призначених для передачі військовим
формуванням на період мобілізації та у воєнний час. Додаток 1 до Положення про військово-
транспортний обов'язок, затвердженого постановою КМУ від 28.12.2000 р. № 1921 (додаток до 
статті "Усе для фронту: як підприємству виконати військово-транспортний обов'язок")

9� Д

Перелік запасних частин, шанцевого інструменту і заправного інвентарю, що
входять у комплекти, які разом з транспортними засобами передаються
військовим формуванням на період мобілізації та у воєнний час. Додаток 2 до Положення про 
військово-транспортний обов'язок, затвердженого постановою КМУ від 28.12.2000 р. № 1921 
(додаток до статті "Усе для фронту: як підприємству виконати військово-транспортний обов'язок")

9� Д

Поділ техніки на групи за технічним станом і розміри знижки на спрацьованість для визначення 
вартості відшкодування збитків, завданих власникам вилучених (відчужених) транспортних засобів. 
Додаток 3 до Положення про військово-транспортний обов'язок, затвердженого постановою КМУ 
від 28.12.2000 р. № 1921 (додаток до статті "Усе для фронту: як підприємству виконати військово-
транспортний обов'язок")

9� Д

Чи можна перенести строк для заявлення кредиторських вимог підприємства, що знаходиться  
в зоні АТО

9� ��

Фундамент відновлення: пільги, привілеї для фізосіб та підприємств у зоні АТО (Коментар до Закону 
України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" від 02.09.14 р. 
№ 1669-VII)

96 �7

Чи вправі юрособи-єдинники надавати приміщення в оренду 96 47

Припинено діяльність: знімаємося з обліку (Частина І) 97 �6

Заява про повернення помилково сплачених коштів. Зразок (додаток до статті "Припинено 
діяльність: знімаємося з обліку (Частина І)")

97 Д

Заява про повернення судового збору. Зразок (додаток до статті "Припинено діяльність: знімаємося 
з обліку (Частина І)")

97 Д

Заява про повернення помилково сплаченого судового збору. Зразок (додаток до статті "Припинено 
діяльність: знімаємося з обліку (Частина І)")

97 Д

Заява про повернення помилково сплачених коштів. Зразок (додаток до статті "Припинено 
діяльність: знімаємося з обліку (Частина І)")

97 Д

Відкриваємо перукарню: чи знадобляться дозволи від Санепідслужби 97 �9

Зіпсований покупцем товар: юридичний бік питання 99 40

Припинено діяльність: знімаємося з обліку (Частина ІІ) �0� �4

Як зняти заборону на відчуження нерухомості �0� ��

Туриста поселили в інший готель: хто несе відповідальність — туроператор чи турагент �0� 40

Чи можливе переведення боргу у сфері ЗЕД між двома резидентами �0� 47

Договір про переведення боргу. Зразок (додаток до статті "Чи можливе переведення боргу у сфері 
ЗЕД між двома резидентами")

�0� Д

Згода кредитора на переведення боргу первісним боржником на нового боржника. Зразок (додаток 
до статті "Чи можливе переведення боргу у сфері ЗЕД між двома резидентами")

�0� Д

Утилізація оргтехніки: практичні поради �04 8

Злиття: послідовність і синхронність дій �0�* 4

Приєднання підприємства: правова допомога в реалізації �0�* ��

Перетворення ПрАТ на ТОВ: порядок дій �0�* �8

Правила здійснення поділу: деталі проведення �0�* �9

Реорганізація ТОВ шляхом виділу: суть, умови та процедура �0�* 49

Протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю. Зразок (додаток до 
статті "Реорганізація ТОВ шляхом виділу: суть, умови та процедура")

�0�* Д

Як самостійно ліквідувати підприємство �0�* 66

Обладнання від замовника: варіанти оформлення �06 47

Забезпечення зобов'язання порукою: правові деталі �07 6

Договори, недійсність правочинів, позовна давність: поради від суддів (Коментар до Висновків 
Верховного Суду України, викладених у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про 
перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 11116 ГПК України, за I півріччя 
2014 р.)

�07 �4

Чи можна покарати за образу та спробу обрахувати �09 �8

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ № стор.
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КАТАЛОг КАТАЛОг

Публічна інформація чи податкова консультація ��� �
Чи вправі фізособа використовувати орендоване майно як підприємець ��� �0
Справжні власники підприємств мають вийти з тіні, як того хоче Закон (Коментар до Закону України 
від 14.10.14 р. № 1701-VII)

��� �7

Чи може підприємець одночасно бути директором ТОВ, у якого він орендує майно ��� 44
Способи перезавантаження бізнесу підприємця ��4 ��
Прокат побутової техніки: правові підстави ��4 ��
Як скласти звіт комісіонера ��� 4�
Імунітет на перевірку: у кого він є ��� 44
Позовна заява про скасування постанови про накладення штрафу. Зразок (додаток до статті "Імунітет 
на перевірку: у кого він є")

��� Д

Чи свідчить оплата товару про укладення договору ��6 4
Філії, представництва, підрозділи: особливі прикмети ��7* �
Відкриваємо філію: від рішення до його реалізації ��7* �
Положення про філію: як розробити та затвердити ��7* ��
Положення про філію. Зразок (додаток до статті "Положення про філію: як розробити та затвердити") ��7* Д
Реєстрація філії: правові підстави ��7* �4
Оформлення та облік розпродажу товарів ��8 8
Положення про проведення розпродажів. Зразок (додаток до статті "Оформлення та облік 
розпродажу товарів")

��8 Д

Наказ про проведення розпродажу. Зразок (додаток до статті "Оформлення та облік розпродажу 
товарів")

��8 Д

Облік продажу товарів у межах розпродажу. Числовий приклад (додаток до статті "Оформлення  
та облік розпродажу товарів")

��8 Д

Автоперевезення харчів: чи потрібно отримувати санітарний паспорт на автомобіль  
(Коментар до листа Держсанепідслужби України від 22.08.14 р. № 04.03-11-7459/14)

��8 �6

Лист Державної санітарно-епідеміологічної служби України від 22.08.14 р. № 04.03-11-7459/14 
"Щодо правових підстав та порядку отримання санітарного паспорта транспортного засобу для 
перевезення харчових продуктів" (додаток до коментаря "Автоперевезення харчів: чи потрібно 
отримувати санітарний паспорт на автомобіль")

��8 Д

Закриття філії підприємства: організовуємо процес ��9* ��
Філія українського підприємства за кордоном: важливі нюанси відкриття та утримання ��9* �6
Положення про філію за кордоном. Зразок (додаток до статті "Філія українського підприємства  
за кордоном: важливі нюанси відкриття та утримання")

��9* Д

Облік витрат на придбання ліцензії НБУ. Числовий приклад (додаток до статті "Філія українського 
підприємства за кордоном: важливі нюанси відкриття та утримання")

��9* Д

Законодавство-2014: чим запам'ятався рік ��0 �
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ № стор.

Порушення авторського права в Інтернеті: що робити в разі виявлення порушення своїх прав 98 4�
ПРАКТИКА — У СУДОВИХ РІШЕННЯХ № стор.

Виконання грошового зобов'язання: свіжа судова практика 94 �8
Постанова ВСУ від 01.10.14 р. у справі № 6-113цс14 (Витяг) (додаток до статті "Виконання грошового 
зобов'язання: свіжа судова практика")

94 Д

Постанова ВСУ від 30.04.14 р. у справі № 6-38цс14 (Витяг) (додаток до статті "Виконання грошового 
зобов'язання: свіжа судова практика")

94 Д

Постанова ВСУ від 25.12.13 р. у справі № 6-140цс13 (Витяг) (додаток до статті "Виконання грошового 
зобов'язання: свіжа судова практика")

94 Д

Постанова ВСУ від 04.12.13 р. у справі № 6-132цс13 (Витяг) (додаток до статті "Виконання грошового 
зобов'язання: свіжа судова практика")

94 Д

Договір поруки: коли її вважатимуть припиненою 99 ��
Постанова ВСУ від 17.09.14 р. у справі № 53цс14 (додаток до статті "Договір поруки: коли її 
вважатимуть припиненою")

99 Д

Укладення, виконання, припинення договорів: судова практика ��� ��
Нерухомість і земля: остання судова практика ��� ��

СУД І ПРОЦЕС № стор.
Як повернути судовий збір 97 �4

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ № стор.
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Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

Судові витрати в цивільних справах: асорті роз'яснень �07 �7

Втрата годувальника внаслідок нещасного випадку на виробництві: яка пенсія ��� ��

КОНТРОЛЮЮЧІ ОРГАНИ № стор.

Про обробку яких персональних даних повинно повідомляти підприємство �0� �7

Недоплата внесків до Фонду непрацездатності у 2010 р.: чи буде штраф �0� �8

Прийшла перевірка: сім порад посадовцям підприємства ��� �4

Запит від місцевої влади: відповідати чи промовчати ��� ��

ВСЕ ПРО БАНКІВСЬКІ ПРОДУКТИ № стор.

Позичальник у зоні АТО: чи піде банк назустріч 94 6

Заява про реструктуризацію кредитних зобов'язань. Зразок (додаток до статті "Позичальник у зоні 
АТО: чи піде банк назустріч")

94 Д

Саперним кроком депозитною нивою: як знайти надійний банк 99 �4

Грошові перекази: акцент на ключових моментах �06 44

Заява на відкликання платіжного доручення. Зразок (додаток до статті "Грошові перекази:  
акцент на ключових моментах")

�06 Д

Грошові перекази: акцент на ключових моментах. Частина ІІ ��4 44

Повідомлення про помилковий переказ. Зразок (додаток до статті "Грошові перекази:  
акцент на ключових моментах. Частина ІІ")

��4 Д

Як відмовитися від кредиту: терміни, наслідки, алгоритм ��� ��

Заява про відкликання згоди на укладання договору. Зразок (додаток до статті "Як відмовитися  
від кредиту: терміни, наслідки, алгоритм")

��� Д

Як протидіяти запиту з Держфінінспекції ��6 ��

ПОСАДОВА ОСОБА

Уже за рік відчуємо перетворення податкової системи (інтерв'ю з Головою Державної фіскальної 
служби України  І. О. Білоусом)

��4 6

БЮДЖЕТНІ УСТАНОВИ № стор.

Акумулятори та автошини в бюджетників: бухоблік по поличках 9� ��

Акт установки пневматичних шин. Зразок (додаток до статті "Акумулятори та автошини  
в бюджетників: бухоблік по поличках")

9� Д

Картка обліку пробігу (наробітку) пневматичної шини. Зразок (додаток до статті "Акумулятори  
та автошини в бюджетників: бухоблік по поличках")

9� Д

Процедура списання авто бюджетника 94 4�

Акт технічного стану транспортного засобу. Зразок (додаток до статті "Процедура списання авто 
бюджетника")

94 Д

Техніко-економічне обґрунтування необхідності списання майна. Зразок  
(додаток до статті "Процедура списання авто бюджетника")

94 Д

Благодійник відновлює руйнування бюджетної установи: правила обліку (Частина 2) 98 ��

Списання авто бюджетника: процедура, оформлення та облік �0� 44

Акт про списання автотранспортних засобів ф. № ОЗ-4 (бюджет). Зразок  
(додаток до статті "Списання авто бюджетника: процедура, оформлення та облік")

�0� Д

Як бюджетнику списати оргтехніку �04 ��
Техобслуговування авто бюджетної установи: документи та бухоблік �07 40
Бюджетник продає металобрухт від авто: як розпорядитися одержаними коштами �07 4�
Купуємо пальне для автомобіля: чотири варіанти для бюджетників (Частина 1) �08 44
Конверти й марки за кошти працівника: відображаємо в обліку �09 7
Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт. Зразок  
(додаток до статті "Конверти й марки за кошти працівника: відображаємо в обліку")

�09 Д

Плануємо видатки на веб-сайт бюджетної установи �09 �4
Купуємо пальне для автомобіля: чотири варіанти для бюджетників. Частина 2 ��� �0
Як обчислити надбавку за безперервну роботу при переводі лікаря ��4 �8
Сценічні костюми та взуття: який бюджетнику обрати КЕКВ ��6 ��
Бюджетну установу перейменували: як діяти бухгалтеру ��8 47
Бюджетник використовує залишки коштів спецфонду: як перерозподілити видатки ��0 ��

СУД І ПРОЦЕС № стор.
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Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг КАТАЛОг

Довідка про підтвердження надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки установи, відкриті  
у відповідному органі Державної казначейської служби України за власними надходженнями. 
Зразок (додаток до статті "Бюджетник використовує залишки коштів спецфонду: як перерозподілити 
видатки")

��0 Д

Сім правил для швидкого нарахування зносу в бюджетній установі ��0 �4
ОСВІТА № стор.

Лікарняні для вчителя: як оплачувати дні хвороби педагога ��� �0
Лист Фонду соцстраху з тимчасової втрати працездатності від 10.04.14 р. № 5.1-31-792  
(додаток до статті "Лікарняні для вчителя: як оплачувати дні хвороби педагога")

��� Д

Лист Фонд соцстраху з тимчасової втрати працездатності від 26.12.13 р. № 04-29-3722  
(додаток до статті "Лікарняні для вчителя: як оплачувати дні хвороби педагога")

��� Д

Виші повинні обслуговуватися в казначействі. Поки що… (Коментар до листа Мінфіну України  
від 28.10.14 р. № 31-07010-05-10/27509)

��8 �4

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я № стор.
Як обчислити надбавку за безперервну роботу при переводі лікаря ��4 �8

ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ № стор.
Вносимо зміни до держзакупівельних документів: усе за правилами 9� �9
Чи проводити торги при зміні договору �0� 44
Капітальний і поточний ремонти відразу: чи проводити держзакупівлі �0� 44
Чи можна замінити марку вугілля в договорі про закупівлю �0� 4�
Коли відмовлять в участі в торгах за антиконкурентні дії (Коментар до листа Мінекономрозвитку 
України від 20.10.14 р. № 3302-05/36411-03)

�08 ��

Як показати в бухобліку витрати на участь у конкурсних торгах ��0* �0�
Подовжуємо договір про закупівлю на наступний рік ��� �9

КАЗНАЧЕЙ: СПЕЦПРОЕКТ № стор.
Плануємо видатки на веб-сайт бюджетної установи �09 �4
Лист Державної казначейської служби України від 11.11.14 р. № 17-10/1009-24827 "Про порядок 
призначення на посаду головного бухгалтера бюджетної установи"

�09 �6

Лист Державної казначейської служби України від 29.10.14 р. № 17-08/984-23918 "Про оплату послуг 
для створення та впровадження охоронних систем"

�09 �7

Лист Державної казначейської служби України від 29.10.14 р. № 17-05/983-23917 "Про застосування 
КЕКВ для оплати послуг із вивезення відходів та їх утилізації" (Витяг)

�09 �8

Лист Державної казначейської служби України від 17.10.14 р. № 17-10/961-23144 "Про порядок 
затвердження кошторисів та довідок про зміни до кошторису"

�09 �9

Лист Державної казначейської служби України від 10.11.14 р. № 17-05/1007 "Про відкриття 
бюджетними установами поточного рахунку зі спеціальним режимом використання" (Витяг)

�09 �0

Бюджетник використовує залишки коштів спецфонду: як перерозподілити видатки ��0 ��
Довідка про підтвердження надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки установи, відкриті у 
відповідному органі Державної казначейської служби України за власними надходженнями.  
Зразок (додаток до статті "Бюджетник використовує залишки коштів спецфонду: як перерозподілити 
видатки")

��0 Д

Сім правил для швидкого нарахування зносу в бюджетній установі ��0 �4
ГАРЯЧА ТЕМА № стор.

Середній заробіток мобілізованим: чи сплачувати єдиний внесок і податок на доходи 9� 6
Зима прийде, нову декларацію з ПДВ принесе: 
— новації в обов'язкових реквізитах
— зміни в основній частині декларації
— правки в додатках до декларації
— труднощі в заповненні уточнюючого розрахунку

�0� 6

Новий реєстр податкових накладних. Ви до нас надовго? �0� ��
КОРИСНЕ № стор.

Бухгалтер удома: прості правила економії 96 ��
Законодавство-2014: чим запам'ятався рік ��0 �

ТЕМА НОМЕРА № стор.
Готуємося до зими 9� 7
Форма № 1ДФ: виправлення помилок та штрафи 94 8

БЮДЖЕТНІ УСТАНОВИ № стор.
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Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

ПДВшна реєстрація: обов'язкова та добровільна 96 9

Електронне адміністрування ПДВ 98 6

Скорочення співробітників 99 7

Кошти, вивільнені з-під оподаткування: порядок використання та обліку �0� ��

Військовий облік на підприємстві �0� 6

Списання та утилізація оргтехніки �04 4

Працівник — донор: пільги та гарантії �06 �0

Виконання зобов'язань поручителем �07 6

Ліквідація основних засобів �08 6

Інвентаризація ��� 9

Допомога по безробіттю ��� �6

Новорічні подарунки ��8 �4

ДОВІДКОВА ІНфОРМАЦІЯ № стор.

Підсумки вересня. 10 важливих документів вересня 9� �

Каталог публікацій у газеті "Все про бухгалтерський облік" за ІІ—ІІІ квартали 2014 р. 97 Д

Підсумки листопада. 10 важливих документів листопада ��� 40

Створюються Громадські ради при ДФС у регіонах ��� �

Перелік громадських рад при головних управліннях ДФС в областях (додаток до статті "Створюються 
Громадські ради при ДФС у регіонах")

��� Д

ЛІТЕРАТУРНА СТОРІНКА № стор.

Поезія. "В Ізраїлі кажуть: "Війна йде жорстока — підтримуєм владу..." 9� 48

Поезія. "А два соседа с разною судьбою..." 9� ��

Поезія. "Вчимось жить в беззахисній та у голодній країні..." 94 48

Поезія. "Что ж, совесть в военное время грозит перегарами смерти..." 96 48

Поезія. "...Затіяти бійку, і... ось ляльководам — готова війна..." 97 ��

Поезія. "Лужайка осенняя, чуть покрасневшая, ежится..." 98 48

Поезія. "Сваримося на загарбників чужих..." 99 48

Поезія. "Сентябрьский вечер. Не уходит лето..." �0� 48

Поезія. "Застиглі наміри, надії, сподівання..." �0� 48

Поезія. "В другой стране проснулись, бедной и опасной..." �0� 48

Поезія. "Саакашвілі зараз, як і Жанну д'Арк..." �04 ��

Поезія. "Раскручивают в Киеве войну..." �06 48

Поезія. "Якби Нацбанк так керував, як ті комбати..." �07 48

Поезія. "Ми, замість того, щоб спасати Україну..." �08 48

Поезія. "Неужели это правда: в митинг россияне..." �09 ��

Поезія. "Не втихомиряться агресорщики кляті..." ��� ��

Поезія. "Махновщина — всегда, где беспределы..." ��� ��

Поезія. "А вакансий — пруд пруди. Кандидатов — ноль с нулем..." ��� 48

Поезія. "Тот — кидала из кидал... Должен был и... гривню сдал..." ��4 48

Поезія. "На рукавиченьки злітались білі чари..." ��� 48

Поезія. "Війна з хабарництвом, війна нас — з нами ж, з нами..." ��6 ��

Поезія. "Я позвонил ей! Новый год... решился!.." ��8 48

Дід Мороз, бухгалтер і зайці ��0 4�

Поезія. Гірлянда ��0 48

ТЕМА НОМЕРА № стор.
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Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

ІV. ПЕРЕЛІК СПЕЦВИПУСКІВ, ТЕМАТИЧНИХ НОМЕРІВ  
ТА СПЕЦПРОЕКТІВ гАЗЕТИ "ВСЕ ПРО БУХгАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК"  

ЗА ІV КВАРТАЛ 2014 РОКУ
СПЕЦВИПУСКИ, ТЕМАТИЧНІ НОМЕРИ ТА ЇХ СТИСЛА ХАРАКТЕРИСТИКА №

Договори: зміна умов і розірвання
У період, коли договірні відносини суб'єктів госпдіяльності проходять перевірку на міцність, існують 
справді доволі об'єктивні причини, які підштовхують сторони внести корективи до умов співпраці. 
Питання може вирішуватись як за обопільної згоди, так і в односторонньому порядку й, звісно, у суді. 
Кожний із цих способів містить безліч юридичних нюансів і має свої обліково-податкові наслідки, зокрема 
пов'язані з поверненням товарів і передоплат. Ми допоможемо вам, дорогі передплатники газети "Все 
про бухгалтерський облік", усе це з'ясувати.

9�

Міняємо систему оподаткування
Спеціально для вас ми створили спецвипуск, у якому розкрили процедуру зміни системи оподаткування 
та наслідки таких змін в оподаткуванні незавершених операцій.

�00

Реорганізація та ліквідація підприємств
У цьому спецвипуску газети "Все про бухгалтерський облік" ми приділили увагу юридичним, податковим 
і бухгалтерським аспектам існуючих видів реорганізації підприємств: злиттю, приєднанню, поділу, виділу 
та перетворенню. Інакше кажучи, у ваших руках путівник, який розкриває процедурні деталі, а також 
облікові тонкощі названих видів реорганізації. Окрім того, ми докладно розповіли, із чого розпочати та як 
реалізувати ліквідацію підприємства за рішенням його власників.

�0�

�00% бухоблік. Відповіді на запитання
У наш час бухгалтер є своєрідним прототипом універсального солдата. Оскільки він повинен бути 
спритним, з блискавичною реакцією, знати всі нововведення законодавства й перчинки бухобліку.  
А таких цікавинок у бухобліку, як піску в морі, розібратися в них — питання честі для бухгалтера.  
Тому для полегшення роботи бухгалтера ми підготували окремий спецвипуск, у якому зібрано  
відповіді на актуальні питання з бухобліку.
З опублікованих у ньому консультацій ви, зокрема, дізнаєтеся:
— як враховувати послуги брокера при купівлі імпортних товарів;
— чи обов'язково встановлювати ліквідаційну вартість об'єкта основних засобів;
— на якому рахунку враховувати ПДВ, нарахований за "умовної" поставки;
— на що можна направляти нерозподілений прибуток;
— чи треба створювати резерв для оплати відпусток.
І це тільки крапля в морі тих питань, відповіді на які ви знайдете у спецвипуску "100% бухоблік".
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філії, представництва, підрозділи: особливі прикмети. Частина І
Іноді підприємству стає тіснувато у своїх межах, а отже, необхідно замислитися над новими ринками 
збуту. Це передбачає впритул наблизитися до своїх контрагентів на освоюваній території, до місця 
розташування виробництва чи сировини для нього. Чудовий вихід — відкриття філії чи іншого 
підрозділу. Безумовно, це не єдиний спосіб розширення географії своєї присутності, але точно один 
із найпоширеніших та не надто витратних. його реалізація, утім, поєднана з безліччю організаційних, 
облікових та юридичних питань. Насамперед читачів цікавить: чи повинні вони ставити підрозділи, що 
відкриваються, на податковий облік, який порядок сплати податку на прибуток і ПДВ? Пізніше думки 
крутяться довкола касової дисципліни та оформлення трудових відносин. Найхоробріші націлюються й 
на закордонні філії. Та що там, про ліквідацію підрозділу також треба мати уявлення. Про всі ці та інші 
важливі аспекти любі наші передплатники дізнаються з перших вуст. 
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Представництва та філії. Частина ІІ
Розвиток бізнесу пліч-о-пліч іде з відкриттям філій у різних куточках (міста, країни, планети). Якщо ви 
вирішили стати на цей шлях, приготуйтеся грати на новому полі.
Сьогодні першу скрипку грає сплата філіями податку на доходи, єдиного соцвнеску, військового збору, 
ПДВ, інших податків. Зверніть увагу на тонкощі оформлення фінансової звітності філії та головного 
підприємства. Прискіпливу увагу варто приділити трудовим відносинам: оформленню філіальних 
працівників, переведенню колег із філії на головну фірму (та навпаки), а також направленню у 
відрядження. Незайвим буде поговорити про касові нюанси та організаційні особливості ліквідації філій. 
Для зацікавлених — філії за кордоном та підрозділи в Криму.
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