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1. Податкове право
		 Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо Державної
податкової служби та у зв’язку з проведенням адміністративної реформи в Україні"
(N 5083-VI від 05.07.2012 р.)
Офіційне опублікування: "Голос України" N 147 від 11.08.2012 р. Дата набрання чинності: 12.08.2012 р.
(крім деяких його норм).

Незважаючи на те що нова форма податкової накладної ще не розроблена,
рекомендуємо Вам проконсультуватися у своєму податковому органі щодо
необхідності внесення до чинної форми
податкової накладної відомостей
про номер та дату митної декларації,
оскільки в Законі чітко не зазначено
що необхідність внесення до податкової накладної додаткових відомостей
виникає з моменту впровадження нової
форми податкової накладної, а відтак
фіскальні органи в подальшому можуть
не визнавати такі податкові накладні,
оскільки в цих первинних документах
відсутні реквізити передбачені Законом. На думку деяких експертів, наближених до податкової служби, зазначена
інформація має бути вказана в гр. 3
"Номенклатура товарів/послуг продавця" аж до того часу, доки відповідні
зміни не будуть внесені в форму податкової накладної. Офіційна ж точка зору
ДПС з цього приводу, зазначена вище,
висловлена не у формі передбаченій
Законом.
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Згідно Закону України №5083-VI «Про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо державної податкової
служби та у зв’язку з проведенням адміністративної реформи в
Україні», який було підписано Президентом 8 серпня 2012 року
вводиться щомісячна авансова сплата податку на прибуток для
підприємств з доходом від 10 млн грн. (з 01.01.2013 р.)
Змінами також вводиться ставка податку в розмірі 5% (замість
діючих 15%) на доходи у вигляді дивідендів від іноземних
джерел, які включаються в загальний річний оподатковуваний
дохід платника податку.
Крім того, підвищується до 20 млн грн планка річного доходу,
при якому підприємству дозволено реєструватися платником
єдиного податку, шляхом введення п'ятої та шостої груп
«єдиноподатників». (з 12.08.2012р). Більш детальна інформація
надається нижче.
Великим платникам податків введено додатковий критерій
для отримання автоматичного відшкодування ПДВ –
відсутність збитків за підсумками попереднього звітного
(податкового) року.
Крім того, цим же Законом податкова накладна доповнена
новим обов’язковим реквізитом «номер та дата митної
декларації, за якою було здійснено митне оформлення товару,
ввезеного на митну територію України». При цьому сама форма
податкової накладної на момент набуття чинності Законом ще
не розроблена. Кабінету Міністрів України доручено протягом
трьох місяців з дня набрання чинності Законом № 5083-VІ
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забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх
нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону, зокрема, затвердженої наказом Мінфіну
від 01.11.11 р. № 1379 форму податкової накладної.
Відповідно до Листа Державної податкової служби України N 1272/0/71-12/15-3117 від 21.08.2012 р. поки
відповідні зміни не будуть внесені до форми податкової накладної (яку має бути доповнено новими
графами) новий реквізит у ній не зазначається. Водночас зазначена думка податкового органу доведена
до відома платників податків листом (повідомленням) який сам по собі не є нормативно правовим
документом, а не наказом, як це передбачено Податковим кодексом
Зміни у спрощеній системі оподаткування наведені у таблиці
Платник
податку

Критерії
єдиноподатників

Особливості
діяльності

Основна
ставка
податку

Додаткова ставка податку

Звітний період
та строки сплати

15%:

5 група
(для
фізосіб)

6 група
(для
юросіб)

1) від суми перевищення граничного
обсягу доходу, який дає право
застосовувати спрощену систему;

кількість
найманих
працівників - не
більше 20 осіб;
обсяг доходу не
перевищує 20
млн. грн.

середньооблікова кількість
працівників - не
більше 50 осіб;
обсяг доходу не
перевищує 20
млн. грн.

2) доходу, отриманого при застосуванні
іншого способу розрахунків, ніж
грошовий;
Здійснюють
будь-які види
діяльності,
крім тих, які
заборонені
платникам
єдиного
податку

7% від
доходу - для
платників
ПДВ;
10% від
доходу - для
неплатників
ПДВ

3) доходу, отриманого від здійснення
видів діяльності, які не дають права
застосовувати спрощену систему
оподаткування.
Подвійний розмір ставок (тобто 14% або
20% відповідно) встановлюється до:
1) суми перевищення обсягу доходу, який
дає права застосовувати спрощену систему;

Звітний період –
квартал.
Строк сплати
ЄП – протягом
10 календарних
днів після
граничного
строку подання
декларації

2) доходу, отриманого при застосуванні
іншого способу розрахунків, ніж
грошовий;
3) доходу, отриманого від здійснення
видів діяльності, які не дають права
застосовувати спрощену систему
оподаткування.

Крім того вказаним Законом N 5083-VI введено нові пункти 346.3 та 346.4 Податкового кодексу. Вони
регулюють відшкодування державою шкоди, завданої посадовій особі ДПС під час виконання нею
службових обов’язків, з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.
• у разі заподіяння посадовій особі органу державної податкової служби тяжких тілесних
ушкоджень під час виконання нею службових обов’язків, що перешкоджають надалі займатися
професійною діяльністю, їй виплачується одноразова допомога у розмірі п’ятирічної заробітної
плати за останньою посадою за рахунок коштів державного бюджету з наступним стягненням
цієї суми з винних осіб (п. 346.3 ПКУ);
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• у разі заподіяння посадовій особі органу державної податкової служби легких чи середньої
тяжкості тілесних ушкоджень під час виконання нею службових обов’язків їй виплачується
одноразова допомога в розмірі однорічної заробітної плати за останньою посадою за рахунок
коштів державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб (п. 346.4 ПКУ).

Закон України "Про внесення змін до розділу XX "Перехідні положення"
Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб’єктів індустрії
програмної продукції" (N 5091-VI від 05.07.2012 р.)
Офіційне опублікування: "Голос України" N 140 від 02.08.2012 р.
Дата набрання чинності: 03.08.2012 р.
Зазначеним Законом передбачено певні податкові пільги для суб’єктів індустрії програмної
продукції на 10 років (з 01.01.2013 р. по 01.01.2023 р.), визначено критерії суб’єкта індустрії програмної
продукції, а також порядок реєстрації суб’єктом індустрії програмної продукції в органах ДПС.
ПДВ
Звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання
програмної продукції.
До ПРОГРАМНОЇ ПРОДУКЦІЇ відносяться:
• результат комп’ютерного програмування у вигляді операційної
системи, системної, прикладної, розважальної та/або навчальної комп’ютерної програми (їх компонентів), а також у вигляді
інтернет-сайтів та/або онлайн-сервісів;

Податок на прибуток
Ставка податку на прибуток, отриманий від економічної діяльності в IT-сфері (перелік таких видів діяльності вказано в пп. 1.5 п. 15 підрозділу 10 розділу
ХХ ПКУ), становить 5%
Пільга розповсюджується тільки на суб’єктів
індустрії програмної продукції (див. інформацію
нижче)

• криптографічні засоби захисту інформації.
Пільга розповсюджується на всіх суб’єктів

Критерії визначення суб’єкта індустрії програмної продукції
Суб’єктом індустрії програмної продукції вважається суб’єкт господарювання, який протягом
попередніх 4-Х ПОСЛІДОВНИХ ЗВІТНИХ* КВАРТАЛІВ сукупно ОДНОЧАСНО відповідає таким
критеріям:
• питома вага доходів від здійснення видів економічної діяльності в IT-сфері** має становити не
менш 70% доходів від усіх видів економічної діяльності з реалізації товарів, виконання робіт,
надання послуг;
• первісна вартість основних засобів та/або нематеріальних активів має перевищувати 50 розмірів
мінімальної зарплати, установленої законом на 1 січня звітного року (у 2012 році – 53650 грн.);
• відсутність податкового боргу;
• судом не прийнято постанови про визнання його банкрутом.
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Порядок реєстрації суб’єктом індустрії програмної продукції
Не пізніш, як за 30 календарних днів до початку звітного кварталу, з якого підприємство передбачає
використовувати пільги в оподаткуванні, подається Реєстраційна заява про реєстрацію суб’єкта
індустрії програмної продукції. Заява подається керівником (або представником юрособи) до органу
ДПС за своїм місцезнаходженням.
В комплекті з реєстраційною заявою подається:
• фінансова звітність (не уточнено, за який період, але більш за все, за чотири послідовних звітних
квартали);
• копії первинних документів, що підтверджують право на використання пільг в оподаткуванні.
Важливо! Протягом 10 робочих днів після подання реєстраційної заяви податкова вправі провести
документальну позапланову невиїзну перевірку. Її мета – перевірка достовірності поданих
підприємством документів для отримання спецправил в оподаткуванні.

За оцінками фахівців IT-сфери, закон
від 05.07.2012 не надасть поштовху у
розвитку цієї галузі. Так ефект від пільги з ПДВ буде нульовим, якщо замовником програмної продукції виступає
нерезидент (до речі, здебільшого так і
є). Справжній позитив могла принести
норма щодо введення ставки податку
на доходи комп’ютерних геніїв у розмірі
5%, але Президент поставив ТАБУ на
неї. Тому з таким підходом до вирішення справ IT-сфера й надалі буде ледь
жевріти, а мудрі голови працюватимуть
на економіку інших країн.

Якщо підприємство перестало відповідати критеріям
визначення суб’єкта індустрії програмної продукції воно
зобов’язане сплатити до бюджету податок в загальному порядку
та пеню на суму збільшеного податку за цей же період; втрачає
право застосовувати особливості оподаткування протягом
4-х послідовних звітних кварталів, наступних за кварталом, в
якому була допущена така невідповідність (тобто, підприємство
має рік пропрацювати на загальних правилах оподаткування).

Лист Державної податкової служби України "Про
направлення Методичних рекомендацій щодо
алгоритму визначення звичайної ціни продукції
(товарів) при здійсненні зовнішньоекономічних
операцій" (N 20001/7/15-1217 від 24.07.2012 р.)

ДПС підготувала Методрекомендації щодо алгоритму
визначення звичайної ціни продукції (товарів) при здійсненні
зовнішньоекономічних операцій. Їх мета - визначення
звичайної ціни продукції (товарів) при організації проведення контрольно-перевірочної роботи,
поліпшення якості проведення перевірок підприємств, які здійснюють ЗЕД.
Нагадаємо, що відповідно до п. 8 підр. 10 р. XX Кодексу до 01.01.2013 р., порядок визначення
звичайних цін регулюється п. 1.20 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (у
редакції Закону N 283/97-ВР від 22.05.97 р.).
Хочемо звернути увагу на джерела інформації, що використовуються для визначення звичайної
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ціни. Вони поділяються на ті, які можуть використовуватись в доперевірочному аналізі, під час
перевірки, та також такі, які можуть використовуватися в обох випадках.
Для визначення звичайної ціни продажу продукції (товарів) на світових товарних ринках можуть
використовуватись наступні джерела інформації ( але не виключно):
• статистичні дані державних органів статистики;
• ціни спеціалізованих бірж з торгівлі окремими видами продукції;
• бюлетені Держзовнішінформу: "Огляд цін українського та світового товарних ринків", Товарний
монітор "Біржові товари", Металургійні монітори "Сталевий прокат", "Сировинні матеріали",
каталог "Імпортери та експортери України";
• інтернет-сайти:
metaltorg.ru - ціни на метали;
metalcourier-online.com - світові ціни на метали, феросплави та вугілля;
icis.com - аналітика цін хімічної продукції та продукції нафтопереробки на світових ринках Азії,
Африки та Європи;
commodityonline.com - ціни на метали на світових товарних біржах;
ugmk.ua - ціни на метали та продукти з металу на українському ринку;
me.kmu.dov.ua - сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (наявний моніторинг
цін на метали на світових біржах);
visnik.kiev.ua - ціни на зернові культури, по контрактах, укладених на товарних біржах;
agriagency.com.ua - ціни на пшеницю, кукурудзу, соняшник, сою, рапс;
cropcongress.org - ціни на сільськогосподарську продукцію (зерно, ячмінь, пшениця тощо);
zernoua.org - ціни та аналітика закупівельних цін на зерно тощо;
• інформація від податкових органів інших країн;
• інформація результатів незалежної оцінки майна та майнових прав, яка проведена відповідно до
Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"
(N 2658-III від 12.07.2001 р.);
• пояснення, отримані від платника податків на запит органу Державної податкової служби
України щодо обґрунтування рівня звичайних цін.
Разом з тим для визначення звичайної ціни продажу продукції (товарів) на світових товарних
ринках органи ДПС використовують всю наявну в інформаційних джерелах інформацію.
Тепер трішки про підготовку і саму процедуру перевірки.
ДОПЕРЕВІРОЧНИЙ АНАЛІЗ складається з трьох етапів.
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І етап - визначення кола суб'єктів господарювання, які підлягають дослідженню. На підставі
аналізу декларацій з ПДВ визначають перелік платників, що здійснюють експортні операції,
питома вага яких у загальному обсязі поставок перевищує 50%. Але в першу чергу для аналізу
відбирають підприємства:
• що здійснюють постачання товарів нерезидентам через посередників, зареєстрованих у країнах
з офшорним статусом та/або пільговим режимом оподаткування (наприклад, зареєстровані на
території Республіки Кіпр тощо) по занижених цінах та з подальшою реалізацією таких товарів
цими посередниками нерезидентам за ринковими цінами (фактичний рух товарів відрізняється
від руху "по документах");
• по яких отримана інформація з третіх джерел про здійснення експортних операцій по занижених
цінах (наприклад, інформація отримана від податкових органів інших країн);
• що мають рівень податкової віддачі за звітні періоди - 2010 та/або 2011 роки менше середнього
значення по відповідній галузі.
II етап – інформаційний. Складається аналітичний звіт, інформація з якого повинна надавати
достатні підстави для включення підприємства до Плану-графіка документальних перевірок або
проведення документальної позапланової виїзної перевірки.
III етап – організаційний. Сформований аналітичний звіт передають протягом 10 робочих днів до:
• Департаменту оподаткування юридичних осіб для організації роботи з платником щодо
необхідності визначення об'єкта оподаткування з урахуванням звичайних цін;
• Департаменту податкового контролю - для організації проведення документальної позапланової
виїзної перевірки на підставі пп. 78.1.1 ПКУ або для врахування при проведенні документальної
планової перевірки платника.
ПРОВЕДЕННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОЇ ПЕРЕВІРКИ.
Перевірка платника податків з питання повноти нарахування і сплати податків і зборів
здійснюється у порядку, встановленому гл. 8 р. II ПКУ, з урахуванням особливостей, визначених
цими Методрекомендаціями.

2. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО
Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань
державних закупівель" (N 50 44 -VI від 0 4 .07.2012 р.)
Офіційна публікація: "Голос України" N 142 від 04.08.2012 р.
Дата набрання чинності: 05.08.2012 р.
Коментованим законом виключено з Господарського кодексу України норми, що зобов’язували державні
комерційні, казенні, комунальні унітарні підприємства, а також господарські товариства, державна
частка у статутному капіталі яких перевищує 50%, при закупівлі товарів робіт чи послуг за ВЛАСНІ
КОШТИ (не за державні), застосовувати процедури закупівель, визначені Законом про держзакупівлі.
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Також зміни передбачено і до відомого багатьом Закону України "Про здійснення державних закупівель"
N 2289-VI від 01.06.2010 р.(далі – Закон). Розглянемо деякі із них:
• переглянута сфера дії нормативно-правового акта, а саме встановлено, що він поширюється на
підприємства лише у разі здійснення ними закупівель за рахунок державних коштів (раніше
Закон застосовувався до підприємств за умови відповідності їх хоча б одній із трьох встановлених
ознак, наприклад, користування підприємства податковою пільгою (протягом користування
нею) тощо);
• розширено перелік випадків, на які дія Закону не поширюється. Так, наприклад, якщо предметом
закупівлі є: придбання, оренда землі, будівель, іншого нерухомого майна або майнових прав на
землю, будівлі, інше нерухоме майно ; цінні папери, акції (частки, паї) у статутному (складеному)
капіталі господарського товариства; освітні послуги, що надаються закордонними вищими
навчальними закладами та науковими установами студентам, аспірантам, науковим і науковопедагогічним працівникам за межами України тощо, даний Закон не застосовується ;
• встановлено, що строк для подання пропозицій конкурсних торгів може бути скорочено до 15
днів у разі обґрунтованої нагальної потреби у закупівлі також продуктів харчування та послуг з
організації харчування (раніше скорочення строку було можливе лише у разі потреби у закупівлі
продукції харчової промисловості, лікарських засобів і виробів медичного призначення) ;
• розширено перелік випадків, коли замовник має право визнати торги такими, що не відбулися.
Це буде також можливо у разі скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг;
• процедура закупівлі в одного учасника може бути відмінена замовником також і у разі:
• відмови переможця процедури закупівлі в одного учасника від підписання договору про
закупівлю та/або у разі недосягнення між замовником та учасником (учасниками) процедури
закупівлі згоди щодо істотних умов договору;
• відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;
• скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.
Зауважимо, що до 05.08.2012 р. відміна була можлива лише у
разі допущення замовником порушення порядку оприлюднення
Враховуючи зазначене, при укладенні
інформації про застосування процедури закупівлі в одного
договору про закупівлю слід звертатися
учасника, визначеного Законом, та/або порушення, які
вже до ст. 180 Господарського кодексу,
вплинули на об'єктивність визначення переможця процедури
яка встановлює істотні умови для госзакупівлі;
подарських договорів - предмет, ціну та
• передбачено, що істотні умови договору про закупівлю
строк дії договору.
після його підписання можуть змінюватися також і у разі зміни
ціни у зв'язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно
до змін таких ставок; узгодженої зміни ціни в бік зменшення
(без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг) тощо. Зауважимо, що зазначені
положення, відповідно до норм ЗУ N 5044-VI можуть застосовуватися у разі укладення договорів
про закупівлю і до 05.08.2012 р . (порушено конституційний принцип дії закону в часі)
• із Закону виключено статтю, що встановлювала істотні умови договору про закупівлю.
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Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
визначення умов поставок» (опублікований 02.08.2012р., набув чинності
03.08.2012р.)
Зазначеним Законом було внесено зміни до господарського кодексу та ряду законів, а саме було дозволено
застосовувати сторонам під час укладення договору поставки правила Інкотермс 2000, Інкотермс 2010,
інші відомі міжнародні звичаї, рекомендації, правила міжнародних органів та організацій, якщо це не
заборонено прямо або у виключній формі цим Кодексом чи законами України.

Вважаємо, що прийняття цього закону
приводить норми українського законодавства у відповідність до рекомендацій
Міжнародної торгової палати, а головне
те, що дані зміни надають можливість
суб'єктам господарської діяльності
України використовувати в контрактах
зовнішньої торгівлі відомі міжнародні
звичаї, рекомендації, правила міжнародних органів та організацій, а також
визначати митну вартість товару на
основі однорідних та нейтральних систем оцінювання, у тому числі з використанням правил "Інкотермс" будь-якої
редакції. Разом з тим рекомендуємо
при укладанні договору поставки чітко
визначити умови та нормативні акти
(рекомендації, правила), якими будуть
керуватися сторони з метою однакового
розуміння своїх прав та обов’язків за
цим договором.

Зокрема ВРУ виклала в новій редакції:
• частину 4 ст. 265 Господарського кодексу України,
відповідно до якої тепер сторони для визначення умов
договорів поставки мають право використовувати відомі
міжнародні звичаї, рекомендації, правила міжнародних
органів та організацій (тобто включно з "Інкотермс"), якщо це
не заборонено прямо або у виключній формі ГКУ чи іншими
законами України (раніше ж умови договорів поставки повинні
були в обов’язковому порядку викладатися сторонами тільки
відповідно до вимог Міжнародних правил щодо тлумачення
термінів "Інкотермс");
• ст. 6 Закону України "Про зовнішньоекономічну
діяльність" (N 959-XII від 16.04.91 р.), згідно з якою суб'єкти ЗЕД
при складанні тексту зовнішньоекономічного договору тепер
мають право використовувати не тільки відомі міжнародні
звичаї та рекомендації міжнародних органів та організацій,
але й правила міжнародних органів та організацій (тобто й
"Інкотермс"), якщо це не заборонено прямо та у виключній
формі цим та іншими законами України;

• ст. 9 Закону України "Про захист національного
товаровиробника від демпінгового імпорту" (N 330-XIV від
22.12.98 р.), згідно з якою базисні умови поставки визначаються
відповідно до Міжнародних правил тлумачення комерційних
термінів "Інкотермс" (раніше - у редакції "Інкотермс", яка
діяла на дату ввезення товару в країну імпорту). Ідентичні зміни також вносяться і в ст. 14
Закону України "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну" (N 332-XIV від
22.12.98 р.);

• п. 2.19 ст. 2 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" (N 1877IV від 24.06.2004 р.), згідно з яким дається нове визначення терміну " умови поставки" - умови,
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визначені у договорах (контрактах), згідно з якими сторони мають право використовувати
відомі міжнародні звичаї, рекомендації, правила міжнародних органів та організацій, якщо
це не заборонено прямо або у виключній формі цим та іншими законами України (раніше це
були умови,, визначені відповідно до вимог Міжнародних правил щодо тлумачення термінів
"Інкотермс" чинної редакції);
• ст. 8 Закону України "Про транспортно-екcпедиторську діяльність" (N 1955-IV від 01.07.2004 р.),
відповідно до якої експедитори, за дорученням клієнтів, забезпечують оптимальне транспортне
обслуговування, а також організовують перевезення вантажів різними видами транспорту
територією України та іноземних держав відповідно до договорів (контрактів), згідно з якими
сторони мають право використовувати відомі міжнародні звичаї, рекомендації, правила
міжнародних органів та організацій, якщо це не заборонено прямо або у виключній формі цим
та іншими законами України (у старій редакції - відповідно до умов договорів (контрактів),
укладених відповідно до вимог Міжнародних правил щодо тлумачення термінів "Інкотермс").

Закон «Про ціни і ціноутворення» (№ 5007-VI від 21.06.2012 г. опубліковано
02.08.2012, набув чинності 03.08.2012).
Даним законом визначено основні засади цінової політики і врегульовано відносини, що виникають
у процесі формування, встановлення та застосування цін, а також здійснення державного контролю
(нагляду) та спостереження у сфері ціноутворення.
Закон розрізняє вільна і державна регульована ціна. Державні регульовані ціни запроваджуються на
товари, які справляють визначальний вплив на загальний рівень і динаміку цін, мають істотну соціальну
значущість, а також на товари, що виробляються суб`єктами, які займають монопольне (домінуюче)
становище на ринку; можуть запроваджуватись на товари суб`єктів господарювання, які порушують вимоги
законодавства про захист економічної конкуренції. Державне регулювання цін здійснюється Кабінетом
Міністрів України, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до їх
повноважень шляхом:
• установлення обов`язкових для застосування суб`єктами господарювання: фіксованих цін;
граничних цін; граничних рівнів торговельної надбавки (націнки) та постачальницько-збутової
надбавки (постачальницької винагороди); граничних нормативів рентабельності; розміру
постачальницької винагороди; розміру доплат, знижок (знижувальних коефіцієнтів);
• запровадження процедури декларування зміни ціни та/або реєстрації ціни.
Також Законом встановлені адміністративно-господарські санкції за невиконання норм закону суб’єктами
господарювання, а саме:
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• порушення вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих
цін - вилучення необґрунтовано одержаної виручки, що становить позитивну різницю між
фактичною виручкою від продажу (реалізації) товару та виручкою за цінами, сформованими
відповідно до запровадженого способу регулювання (крім тих, що на постійній основі надають
житлово-комунальні послуги або мають адресного споживача), та штраф у розмірі 100 відсотків
необґрунтовано одержаної виручки;
• стягнення плати за товари, які згідно із законодавством надаються безоплатно, - штраф у розмірі
100 відсотків вартості проданих (реалізованих) товарів;
• надання уповноваженим органам недостовірних
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

відомостей

-

штраф

у

розмірі

100

• невиконання приписів уповноважених органів або створення перешкод для виконання
покладених на них функцій - штраф у розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
Сума необґрунтованої виручки, одержаної суб’єктами господарювання, які на постійній основі надають
житлово-комунальні послуги або мають адресного споживача, повертається споживачам.

3. Інше
Закон «Про засади державної мовної політики» № 5029-VI від 03.07.2012 г.
(опублікований 10.08.2012, набув чинності 11.08.2012).
В цьому огляді зазначений закон, який, як відомо, має величезну політичну складову, розглянуто з
точки зору правозастосування його норм суб’єктами підприємницької діяльності.
Зокрема встановлено, що в економічній та соціальній діяльності об’єднань громадян, приватних
підприємств, установ та організацій, фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб вільно
використовується державна мова, регіональна мова або мови меншин та інші мови.
У внутрішніх правилах підприємств, установ, організацій будь-якої форми власності забороняється
прийняття будь-яких положень, що виключають або обмежують в спілкуванні співробітниками
державної мови, російської мови, регіональних та інших мов. В роботі підприємства можуть
використовуватися інші (крім державної та регіональної) мови.

Наказ Міністерства фінансів України "Про внесення змін до Інструкції про
службові відрядження в межах України та за кордон" (N 807 від 07.07.2012 р.)
Мінфін вніс корективи до Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон,
затвердженої наказом Мінфіну N 59 від 13.03.98 р. (в редакції наказу N 362 від 17.03.2011 р.). Нагадаємо,
що норми цього документа регулюють службові відрядження держслужбовців, а також інших осіб,
які направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, що повністю або
частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів. Тому, якщо підприємство не
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є одержувачем бюджетних коштів, на нього норми Інструкції не поширюються. Проте податкова
неодноразово зазначала, що інші підприємства та організації (приватної форми) цей документ можуть
використовувати як допоміжний (довідковий).
Зважаючи на це, хочемо звернути увагу на останні зміни Інструкції про службові відрядження.
1. Уточнено, що дата на транспортному квитку (вибуття транспортного засобу з місця постійної роботи
відрядженого працівника) має збігатися з датою вибуття працівника у відрядження згідно з наказом
про відрядження. Дата на транспортному квитку (прибуття транспортного засобу до місця постійної
роботи відрядженого працівника) має збігатися з датою прибуття працівника з відрядження згідно з
наказом про відрядження.
2. Пункт 14 розділу І Інструкції про службові відрядження приведено у відповідність зі статтею 121
КЗпП. Відтак, оплачувати працю відрядженому працівнику слід за виконану роботу за всі робочі дні
тижня за графіком відповідно до умов, визначених трудовим або колективним договором, проте розмір
такої оплати не може бути нижчим середнього заробітку працівника. Для розрахунку останнього нам
потрібно звернутися до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою
КМУ N 100 від 08.02.95 р. Оплату праці виплачуємо за більшим з показників, які ми отримали. Такий
самий порядок розрахунку оплати праці за час відрядження має бути зазначений в Положенні про
відрядження по підприємству.
Нагадаємо, що аналогічні зміни були внесені до ст. 121 КЗпП Законом N 3231-VI від 19.04.2011 р., який
набрав чинності більше року назад - 13.05.2011 р. До цього норми Інструкції про службові відрядження
і КЗпП суперечили одна одній. Проте, звичайно, пріоритет мав КЗпП.
3. Уточнено, що строк відрядження в межах України може перевищувати 30 календарних днів
у випадках, передбачених постановою КМУ N 98 від 02.02.2011 р . (наприклад, при відрядженні
працівників для монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт. У цьому разі строк
відрядження не повинен перевищувати строк будівництва об’єктів). Аналогічні зміни внесені і для
закордонних відряджень. Відтак, строк такого відрядження визначається керівником, але не може
перевищувати 60 календарних днів, за винятком випадків, передбачених постановою КМУ N 98 від
02.02.2011 р.
4. Пункт 5 розділу ІІ Інструкції доповнено новим абзацом. За ним, якщо працівник, відряджений
в межах України для участі у переговорах, конференціях, симпозіумах з питань, що стосуються
основної діяльності підприємства, за умовами запрошення безоплатно забезпечується харчуванням
організаторами заходів або якщо вартість харчування
включається до рахунків на найм житлового приміщення,
проїзних документів без визначення конкретної суми, добові
Норми Інструкції про службові відрявитрати* відшкодовуються частково в розмірах:
дження не поширюються на госпрозра• 80% при одноразовому харчуванні - 24,00 грн.;
хункові підприємства. Проте вона може
бути орієнтиром для таких підприємств
• 55% при дворазовому харчуванні - 16,50 грн.;
при розробленні Положення про відрядження по підприємству. Для плат• 35% при триразовому харчуванні - 10,50 грн.
ників податку на прибуток головуючою
нормою регулювання питань відря*Нагадаємо, що сума добових для бюджетників в межах України
джень залишається пп. 140.1.7 ПКУ.
складає 30 грн. Даний показник затверджено постановою КМУ
N 98 від 02.02.2011 р.
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Індекс інфляції у липні 2012 р.

За даними Державного комітету статистики України, індекс споживчих цін на
товари та послуги (індекс інфляції) у
липні 2012 року до попереднього місяця
становив 99,8%, до грудня попереднього року – 99,9%

Автори: адвокат АК «Правочин» Римар Сергій та партнер АК «Правочин» Дмитро Денісов.
З будь-яких питань, що пов’язані із текстом цього дайджесту, прохання звертатися за електронною адресою: info@pravochin.com.ua

Сергій Римар

Дмитро Денісов

Адвокат АК «Правочин»

Партнер АК «Правочин»
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