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Призначено нового міністра фінансів 

З а призначення Маркарової проголосували 242 депутати при мінімально необхідних 
226, передають Українські Новини. 
Маркарова працює в Міністерстві фінансів з березня 2015 року. 

29 квітня 2016 її було призначено на посаду першого заступника міністра фінансів, а           
8 серпня 2016 року - урядовим уповноваженим з питань інвестицій.  
Після звільнення міністра фінансів Олександра Данилюка 7 червня поточного року          
Маркарову було призначено виконуючою обов'язки міністра. 

Верховна Рада призначила виконуючу обов'язки міністра фінансів Оксану Маркарову 
на посаду міністра. 

держбюджеті-2019 передба-
чено 20 млрд гривень. 
Витрати на охорону здоров’я 
складуть 95,7 млрд гривень, 
освіту – майже 127 млрд 
гривень. Згідно з докумен-
том, на розвиток дорожньої 
інфраструктури закладено 55 
млрд гривень. 

Верховна рада України 23 листопада підтримала в другому читанні законопро-
ект № 9000 про Державний бюджет на 2019 рік 

Д окумент у другому читанні в цілому 
підтримали 240 нардепів. 
Б ю д ж е т н і  п о к а з н и к и 

Зокрема, в документі доходи держбюджету на 
2019 рік передбачено в сумі 1 026,1 млрд 
гривень, в тому числі доходи загального фон-
ду – 928,5 млрд гривень та доходи спеціаль-
ного фонду – 97,6 млрд гривень. Витрати 
держбюджету на 2019 рік передбачені в сумі 
1 112,1 млрд гривень, в тому числі видатки 
загального фонду – 1 005,7 млрд гривень і 
видатки спеціального фонду – 106,3 млрд 
гривень. 
При цьому дефіцит держбюджету запланова-
ний на рівні 89,9 млрд гривень. 
Макропрогноз у проекті держбюджету до дру-
гого читання змінений не був. 

У проекті держбюджету на 2019 рік перед-
бачено збільшення видатків на Кабінет 
міністрів і Верховну раду. Витрати на Раду 
збільшили на 300 млн гривень, на уряд – 
на 400 млн гривень, на президента ж за-
лишили без змін. 

Витрати на оборону і безпеку 
У проекті передбачені й додаткові витрати 
для Міністерства оборони. Так, Міністерст-
ву оборони на забезпечення живучості та 
вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і 
складів Збройних сил України додатково 
виділяється 1 млрд гривень. Відзначимо, 
що до першого читання витрати на оборо-
ну були передбачені в розмірі 209,5 млрд 
гривень. 
В цілому ж на оборону і безпеку в 2019 
році закладено майже 212 млрд гривень. 
З цієї суми майже 112 млрд гривень спря-
мовуються на зарплати військовослужбов-
ців і поліцейських, на розвиток озброєння 
і військової техніки -30,2 млрд гривень, на 
житло для військових - 1,8 млрд гривень. 

Пенсії та субсидії 
Для виплати пенсій у наступному році 
спрямують 167,5 млрд гривень.  
Також на субсидії в грошовій формі в 
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Розмір державної соціальної допомо-
ги малозабезпеченим сім’ям у 2019 
році не може становити більше 75 
відсотків рівня забезпечення прожит-
кового мінімуму для сім’ї. 

Рівень забезпечення прожиткового 
мінімуму для визначення права на 
звільнення від плати за харчування 
дитини у державних і комунальних 
дитячих дошкільних закладах відповід-
но до закону “Про дошкільну освіту” у 
2019 році збільшується відповідно до 
зростання прожиткового мінімуму. 

ной системе налого-
обложения и не 
зарегистрирован-
ное как плательщик 
НДС, получает услу-
ги от нерезидента, 
место поставки ко-
торых определено на таможенной 
территории Украины, является налого-
вым агентом такого нерезидента в 
части начисления и уплаты НДС в бю-
джет по таким операциям независимо 
от суммы осуществляемых операций. 

См. ИНК ГФСУ от 15.11.2018 г. № 
4831/Н/99-99-13-01-02-14/ІПК. 

За інформацією РБК Україна 

Прожитковий мінімум та зарплата: чого чекати українцям 

З аконом встановлено у 2019 
році прожитковий мінімум на 
одну особу в розрахунку на 

місяць у розмірі з 1 січня 2019 року 
– 1853 гривні, з 1 липня – 1936 
гривень, з 1 грудня – 2027 гривень, 
а для основних соціальних і демо-
графічних груп населення: 

 дітей віком до 6 років: з 1 січня 

2019 року – 1626 гривень, з 1 лип-
ня – 1699 гривень, з 1 грудня – 
1779 гривень; 

 дітей віком від 6 до 18 років: з 

1 січня 2019 року – 2027 гривень, 
з 1 липня – 2118 гривень, з 1 груд-
ня – 2218 гривень; 

 працездатних осіб: з 1 січня 

2019 року – 1921 гривня, з 1 лип-
ня – 2007 гривень, з 1 грудня – 
2102 гривні; 

 осіб, які втратили працездат-

ність: з 1 січня 2019 року – 1497 
гривень, з 1 липня – 1564 гривні, з 
1 грудня – 1638 гривень. 

Законом встановлено у 2019 році 
мінімальну заробітну плату: у місяч-
ному розмірі – з 1 січня 4173 грив-
ні; у погодинному розмірі – з 1 січня 
25,13 гривні. 

Документом також встановлено, що 
у 2019 році рівень забезпечення 
прожиткового мінімуму для призна-
чення допомоги відповідно до зако-
ну “Про державну соціальну допомо-
гу малозабезпеченим сім’ям” у від-
сотковому співвідношенні до про-
житкового мінімуму для основних 
соціальних і демографічних груп 
населення становить: для працезда-
тних осіб – 21 відсоток, для дітей – 
85 відсотків, для осіб, які втратили 
працездатність, та осіб з інвалідніс-
тю – 100 відсотків відповідного про-
житкового мінімуму. 

ФЛП - неплательщик НДС получает услуги от нерезидента: что с НДС 

П орядок обложения НДС 
операций плательщика НДС 
по поставке услуг напря-

мую зависит от вида услуги и места 
поставки таких услуг. 

При этом субъекты хозяйствования, 
в том числе ФЛП, как плательщики 
НДС так и неплательщики НДС, с це-
лью начисления НДС являются лица-
ми, которые отвечают за начисление 

и уплату НДС в бюджет при получе-
нии услуг от нерезидентов и их 
представительств, не зарегистри-
рованных плательщиками НДС. 

Получатель услуг, поставляемых 
нерезидентами, место поставки 
которых находится на таможенной 
территории Украины, начисляет 
НДС по основной ставке налога 
на базу налогообложения, опреде-
ленную согласно п. 190.2 НКУ (п. 
208.2 НКУ). 

Учитывая изложенное, любое физ-
лицо - предприниматель, в том 
числе находящееся на упрощен-

ФЛП - неплательщик НДС получа-
ет услуги от нерезидента. Нужно 
ли в этом случае начислять НДС? 
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Які платники єдиного податку можуть бути платниками ПДВ? 

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ.  
Запитуєте—відповідаємо 

3 відсотки доходу – у разі сплати ПДВ згідно з ПКУ; 
5 відсотків доходу – у разі включення ПДВ до складу єдиного 
податку. 
Ставка єдиного податку, визначена для третьої групи у розмірі 
3 відсотки, може бути обрана: 
а) суб’єктом господарювання, який зареєстрований платни-
ком ПДВ відповідно до розд. V ПКУ, у разі переходу ним на 
спрощену систему оподаткування; 
б) платником єдиного податку третьої групи, який обрав ставку 
єдиного податку в розмірі 5 відсотків, у разі добровільної змі-
ни ставки єдиного податку; 
в) суб’єктом господарювання, який не зареєстрований плат-
ником ПДВ, у разі його переходу на спрощену систему оподат-
кування або зміни групи платників єдиного податку шляхом 
реєстрації платником ПДВ відповідно до розд. V ПКУ (п. 293.8 
ст. 293 ПКУ). 
Враховуючи зазначене, платниками ПДВ можуть бути фізичні 
та юридичні особи платники єдиного податку третьої групи, які 
обрали ставку єдиного податку у розмірі 3 відсотки доходу, а 
також сільськогосподарські товаровиробники - платники єди-
ного податку четвертої групи. 
З цим та іншими роз’яс-
неннями можна ознайо-
митися у Загальнодоступ-
ному  інформаційно -
довідковому ресурсі ДФС 
України (дане роз’яснен-
ня у категорії 101). 

Повну версію статті читайте                
за посиланням 

Д ля цілей оподаткування податком на додану вартість 
відповідно до п. 180.1 ст. 180 Податкового кодексу 
України (ПКУ) платником податку, зокрема, є будь – 

яка особа, що зареєстрована або підлягає реєстрації як 
платник податку. 
У разі якщо загальна сума від здійснення операцій з поста-
чання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з 
розд. V ПКУ, у тому числі з використанням локальної або 
глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) 
такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукуп-
но перевищує 1000000 гривень (без урахування ПДВ), така 
особа зобов’язана зареєструватися як платник податку у 
контролюючому органі за своїм місцезнаходженням 
(місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених 
ст. 183 ПКУ, крім особи, яка є платником єдиного податку 
першої – третьої групи (п. 181.1 ст. 181 ПКУ). 
Застосування спрощеної системи оподаткування регламен-
товано главою 1 розд. XIV ПКУ. 
Статтею 297 ПКУ, зокрема, передбачено, що платники єди-
ного податку звільняються від обов’язку нарахування, спла-
ти та подання податкової звітності з ПДВ з операцій з поста-
чання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розта-
шоване на митній території України, крім ПДВ, що сплачуєть-
ся фізичними особами та юридичними особами, які обрали 
ставку єдиного податку, визначену п.п. 1 п. 293.3 ст. 293 
ПКУ, а також, що сплачується платниками єдиного податку 
четвертої групи. 
Згідно із п. 293.3 ст. 293 ПКУ відсоткова ставка єдиного 
податку для платників третьої групи встановлюється у розмі-
рі: 

Податок на додану вартість 

Н і для кого не секрет, що податкове законодавство 
в нашій країні не ідеальне. То тут, то там усіяне 
воно «чорними дірами» недомовок і протиріч. 

Достатньо часто в його хитросплетіннях, як мовиться, без 
100 грамів не розібратися. Та і з ними, втім, теж. Звісно, в 
таких ситуаціях платники податків звертаються за допомо-
гою до фіскалів, адже саме вони потім здійснюватимуть 
перевірки. І податківці в консультаціях викладають свій пог-
ляд на те чи інше спірне або неоднозначне питання. Безу-
мовно, на їхню думку потрібно зважати. Але чи завжди вона 
вписується в межі логіки і чинного законодавства? На жаль, 
ні. 
Саме тому ми представимо вашій увазі найцікавіші та найа-
ктуальніші консультації фіскалів з різних податкових (і не 

тільки) питань із нашими коментарями до них. Тут ви знайде-
те роз’яснення, наведені в індивідуальних податкових консу-
льтаціях і «спільних» консультаціях з Бази знань, розміщеної 
на сайті ДФСУ, які стосуються стягнення ПДВ, ПДФО, ЄСВ, 
військового збору, податку на прибуток і єдиного податку, а 
також порядку використання РРО і здійснення касових опе-
рацій. Такий двосторонній погляд, упевнені, допоможе вам 
якнайкраще зорієнтуватися в тій чи іншій проблемній ситуа-
ції. Але зазначимо: якщо якесь питання викликає сумніви, 
найбезпечніше отримати для себе індивідуальну податкову 
консультацію щодо нього. 
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рсів на 50 %; 

— з метою підвищення контролю за обі-
гом пального відображати в Системі еле-
ктронного адміністрування реалізації 
пального (далі - СЕАРП) фактичний рух 
палива в розрізі місць зберігання; 

— здійснювати порівняння показників з 
СЕАРП та показників витратомірів-
лічильників і рівнемірів - лічильників рів-
ня пального у резервуарі щодо обсягів 
обігу та залишків пального в розрізі кодів 
згідно з УКТ ЗЕД, акцизних складів та 
розпорядників акцизних складів; 

— запровадити ліцензування діяльності 
усіх суб’єктів господарювання, які здійс-
нюють виробництво, зберігання, оптову 
та роздрібну торгівлю пальним; 

— запровадити контроль за цільовим ви-
користанням пального, призначеного 
для цілей авіаційного транспорту 
(бензинів авіаційних та палива для реак-
тивних двигунів), встановити відповідаль-
ність за використання такого товару не 
за призначенням (у разі нецільового 
використання пального застосовувати 
збільшуючий коефіцієнт 10); 

— запровадити ведення в СЕАРП окремо-
го обліку за переміщенням спирту; 

— встановити нульову ставку акцизного 
податку на спирт етиловий, який викори-
стовується для виробництва харчового 
оцту, парфумерно-косметичної продукції 
та продукції технічного призначення; 

— для забезпечення контролю за цільо-
вим використанням спирту встановити 
перелік вимог до підприємств, які отри-
мують спирт за нульовою ставкою акциз-

Верховна Рада ухвалила законопроект № 9260 «Про внесення змін до Податкового кодексу та деяких 
інших законодавчих актів щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і 
зборів».  

З 
аконом передбачається: 

— збільшити з 1 липня 2019 
року ставки акцизного податку 
на тютюнові вироби на 9 %; 

— з метою врегулювання питання опо-
даткування лісових земель встановити 
ставку податку за земельні ділянки, 
нормативну грошову оцінку яких про-
ведено, не більше 0,1% та надати пра-
во, у разі необхідності, місцевим ра-
дам встановлювати окремі ставки зе-
мельного податку за лісові землі; 

— встановити, що всі рішення про роз-
строчення, відстрочення грошових 
зобов’язань чи податкового боргу, а 
також про перенесення строків сплати 
розстрочених, відстрочених сум прий-
мається ДФСУ, про що повідомляється 
Мінфін, незалежно від суми  заявленої 
до розстрочення, відстрочення, суми 
розстрочених, відстрочених грошових 
зобов’язань чи податкового боргу, що-
до яких переносяться строки сплати, та 
непогашеної суми попередньо надано-
го розстрочення, відстрочення грошо-
вих зобов’язань чи податкового боргу; 

— з метою стимулювання підприємств-
забруднювачів до зменшення забруд-
нення навколишнього природного се-
редовища, а також наближення до ста-
вок за викиди парникових газів в краї-
нах ЄС підвищити з 1 січня 2019 року 
ставку екологічного податку за викиди 
двоокису вуглецю (СО2) стаціонарними 
джерелами з 0,41 грн./тонну до 10 
грн./тонну та передбачити поетапне 
підвищення ставки до рівня 30 грн./
тонну у 2023 році (щорічне підвищен-
ня на 5 грн./тонну); 

— збільшити ставки рентної плати за 
користування надрами для видобуван-
ня нафти і конденсату на 2 % пункти та 
для залізної руди - на 0,8 % пункти; 

— збільшити ставки рентної плати за 
спеціальне використання лісових ресу-

ного податку, та передбачити, що такі 
підприємства мають бути обладнані 
витратомірами отриманого спирту і 
витратомірами обсягу виробленої 
продукції, інформація з яких щоденно 
передається в контролюючі органи; 

— встановити, що норми щодо змін в 
адмініструванні акцизного податку 
пального та спирту набувають чинно-
сті з 1 липня 2019 року, а відповіда-
льність за порушення зазначених 
норм - з 1 жовтня 2019 року; 

— визнати податковими агентами 
операторів поштового зв'язку, екс-
прес-перевізників, які здійснювати-
муть нарахування та сплату податко-
вих зобов’язань з ПДВ до бюджету у 
разі ввезення на митну територію 
України товарів у міжнародних по-
штових та експрес-відправленнях, у 
несупроводжуваному багажі. 

При цьому ввезення на митну терито-
рію України товарів, сумарна фактур-
на вартість яких перевищує еквіва-
лент 100 євро, для одного одержува-
ча - фізичної особи, в одній депеші 
від одного відправника у міжнарод-
них поштових відправленнях або в 
одному вантажі експрес-перевізника 
від одного відправника у міжнарод-
них експрес-відправленнях, оподатко-
вуватиметься ПДВ за ставкою, вста-
новленою ПКУ; 

Для застосування вказаної норми 
пропонується встановити перехідний 
період з 1 січня 2019 року по 30 чер-
вня 2019 року, протягом якого, у 
першому півріччі 2019 року ПДВ бу-
дуть оподатковуватись товари, сумар-
на фактурна вартість яких перевищу-
ватиме еквівалент 150 євро. 

Закон  прийня то  з  т е хн і к о -
юридичними правками.  

            За матеріалами ЛІГА.Бізнес 



Стор. 5 Випуск 9 

М іністерством фінансів Ук-
раїни видано наказ від 
17.09.2018 № 763 „Про 

внесення змін до наказу Міністерства 
фінансів України від 31 грудня 2015 
№ 1307”, який зареєстровано в Міні-
стерстві юстиції України 12.10.2018 
за № 1157/32609 (далі – наказ № 
763). 

Наказом № 763 внесено зміни до 
форми податкової накладної та розра-
хунку коригування кількісних і вартіс-
них показників до податкової наклад-
ної (далі – розрахунок коригування), а 
також до Порядку заповнення подат-

З 01.12.2018 р. реєстрація ПН/РК в ЄРПН здійснюватиметься за новою 
формою, незалежно від дати їх складання 

кової накладної. 

Згідно з пунктом 4 наказу № 763, цей 
наказ набирає чинності з першого 
числа місяця, що настає за місяцем 
його офіційного опублікування, крім 
абзацу другого пункту 6 та пункту 8 
Змін до Порядку заповнення податко-
вої накладної, затверджених цим на-
казом, які набирають чинності з 01 
січня 2020 року. 

Наказ  №  76 3  опубл іковано 
06.11.2018 у виданні „Офіційний віс-
ник України”, № 85, отже він набирає 
чинності 01 грудня 2018 року. 

Наголошуємо, що з 
01 грудня 2018 року 
реєстрація податко-
вих накладних та 
розрахунків коригу-
вання в Єдиному 
реєстрі податкових 
накладних здійснюватиметься за фор-
мою, затвердженою наказом № 763, 
незалежно від дати складання таких 
податкових накладних та розрахунків 
коригування. 

                                  ЛІГА.Бізнес 

Санкції за порушення трудового законодавства 

Величина санкцій за порушення трудового законодавства 

 
Порушення 

Штраф МЗП 
(мінімальних зарплат) 
З 01.01.18-3723 грн. 

 
Штраф (сума) 

Допуск неоформленого працівника до робо-
ти (в т.ч. якщо оформили на неповний день, 
а працює весь день) 

 
30 

111690 грн. 
(за кожного робітника) 

Виплата заробітної плати без нарахування і 
сплати єдиного внеску та податків 

 
30 

111690 грн. 
 (за кожного робітника) 

Порушення встановлених державою гарантій 
оплати праці 

10 37230 грн. 
(за кожного робітника) 

Недотримання пільг і гарантій, встановлених 
спеціальними законами ( «Про військовий 
обов’язок і військову службу», «Про альтер-
нативну (невійськову) службу», «Про мобілі-
заційну підготовку та мобілізацію») 

 
10 

 
37230 грн. 

(за кожного робітника) 

Порушення термінів виплати заробітної пла-
ти та інших платежів (більше ніж за один 
місяць) 

 
3 

 

11169 грн. 

Виплата заробітної плати та інших платежів 
не в повному обсязі 

 

3 
 

11169 грн. 
Інші порушення вимог законодавства про 
працю (ненадання відпустки, невірне веден-
ня табеля і т.д.)  

 

1 
 

3723 грн. 
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Інтернет- магазин «ТАЛАНТ» - інноваційний проект, який об’єднує  

С ьогодні наша історія про ще 
одного учасника проекту – пере-
можця конкурсу міні-грантів 

2017 року Олексія Дідаша. Знайомтесь, 
Олексію — 32 роки,  він — фізична особа-
підприємець, мешкає в м. Маріуполь 
Донецької області. 

Починаючи проект інтернет-магазину 
«Талант» засновникам було зрозуміло, що 
це дійсно інноваційний проект, метою 
якого із самого початку було поєднання 
декількох компонентів, які дозволили 
створити майстерню для роботи молодих 
людей з інвалідністю у м. Маріуполі (на 
базі Центру «Повір у себе») та допомогти 
представити і реалізувати вироби цих 
людей через мережу Інтернет. Саме цією 
частиною проекту займається Олексій. 
Маючи 1 групу інвалідності (важкі фізичні 
порушення) він як ніхто знає і розуміє 
всю важливість цього проекту: повірити у 
себе, повірити у свої сили і здібності, 
реалізувати їх та допомогти іншим. У 
майстерні працює багато учасників, які 
отримали можливість навчатися та прой-
шли курси «Хенд Мейд» в рамках проекту 
ТЕАМ, а от «розкрутити товар», донести до 
покупця – це робота Олексія. 

Хлопець поділився своїми враженнями 
від роботи над проектом: «Я, как мене-
джер интернет – магазина, максимально 
прилагал усилия для раскрутки и продви-
жения этого инновационного проекта в 
современное украинское общество. Был 

разработан узнаваемый символ 
(который должен стать синонимом качес-
тва изделий сделанных и продаваемых 
изделий людьми с инвалидностью со 
всей Украины), наш интернет-магазин 
стал постоянным участником презента-
ций, ярмарок на городском и областных 
уровнях, были разработаны флаера и 
визитки, которые несут информацию не 
только о «ТАЛАНТ», но и как о творцах 
продаваемой продукции». 

Значна увага, за словами Олексія, приді-
ляється соціальним мережам, на сторін-
ках яких пропагується не тільки магазин, 
але й саме ставлення до людей з різними 
формами інвалідності не як споживачів, 
а як до творців прекрасних і якісних ви-
робів, які мають конкурентоспромож-
ність на ринку. 

Проект був представлений на Національ-
ному форумі зайнятості молоді "Створюй 
колір свого майбутнього", який проходив 
23-24 листопада ц.р. у Вінниці. 

«Я був гордий, за те що ми вийшли на 
новий високий рівень. За один рік з нуля 
до подання на Національному форумі - 
це хороший показник роботи нашого 
проекту» – прокоментував Олексій. «Але 
це тільки початок нашого шляху і ми бу-
демо продовжувати нашу справу, запро-
шуємо всіх до співпраці».  

Інтернет-магазин «ТАЛАНТ» був відкритий 
на кошти міні-гранту в рамках реалізації 
в Україні Міжнародного проекту 

«Тренінги, розширення економічних 
можливостей, допоміжні технології та 
послуги медичної/фізичної реабіліта-
ції», за фінансової  підтримки Агентст-
ва США з міжнародного розвитку 
USAID, а також Європейського Дому 
(Данія) та інших організацій.  

Підтриманий як дійсно інноваційний 
проект, який показує реалістичність і 
доцільність створювати подібні майс-
терні по всій Україні. Проект, який 
надає можливість додаткового нав-
чання та зайнятості для людей з тяж-
кими формами інвалідності з метою 
реалізації виробів, які вони виготов-
ляють та висвітлення їх діяльності 
через мережу Інтернет. 


