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ПДВ: нюанси заповнення форми 

податкової накладної з 01.04.16 р.



Форма податкової накладної з 01.04.16 р.

 У типових конфігураціях:

 реалізовано друковані форми податкових документів («Податкова накладна», 

«Додаток 2 до Податкової накладної», «Додаток 1 до Податкової накладної»), 

затверджені Наказом Мінфіну № 1307 від 31.12.2015 р.; 

 внесено зміни в електронні форми (вивантаження в 1С:Звіт і xml) податкових 

документів.

 Відповідно до п.3 Порядку 1307 застосовується нова форма до всіх накладних, які 

зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) починаючи з 1 квітня 

2016 року.

 У конфігураціях в налаштуванні облікової політики додано прапор 

«Вивантаження/Друк документів за формою, чинною на дату складання 

документа»*. 

 За замовчуванням прапор не 

встановлений, тому, починаючи з 

01.04.2016 р. податкові документи, 

згідно з наказом, реєструються в 

ЄРПН за новою формою, 

незалежно від дати виписки 

документів.

*наразі це сервісна функція для користувачів.



Форма податкової накладної з 01.04.16 р.

 Загальний порядок оформлення господарських операцій і

податкових документів, у типових конфігураціях не змінився.



Відмітка для зведених податкових 

накладних

Відповідно до п.11 Порядку 1307, у разі складання зведеної податкової накладної в графі
«Зведена податкова накладна» робиться помітка «X».

 У конфігураціях у заголовок документа «Податкова накладна» додано прапор
«Зведена податкова накладна». Прапор заповнюється:

 вручну для зведених податкових накладних на безперервні або ритмічні
поставки, а також для податкових накладних на умовний продаж;

 автоматично для зведених податкових накладних за операціями придбання
для використання у неоподатковуваних («Неопод. ПДВ, госп. д-сть», «Неопод.
ПДВ негосп. д-сть») та частково оподатковуваних операціях («Пропорц. опод.
ПДВ) - документ «Податкова накладна» з видом операції «Умовний продаж»
заповнений на закладці «Послуги» по кнопці «Заповнити» - «Заповнити зведену з
умовного продажу».



Заповнення графи 8 розділу Б документа 
«Податкова накладна»

Відповідно до п.16 Порядку 1307 у графі 8 зазначається код ставки.

 Залежно від господарської операції і порядку оформлення документу
«Податкова накладна» у графі 8 розділу Б можуть відображатися коди ставок «20»,
«7», «901», «902» або «903». Розглянемо порядок заповнення деяких кодів:

При оформленні експортних операцій для заповнення у графі 8 коду ставки
«901» у податковій накладній необхідно вказати:

 вид операції «Операції, оподатковувані ПДВ»;

 контрагента-нерезидента (прапор «Не є резидентом» у картці контрагента
встановлено) і договір з ним в іноземній валюті;

 ставку ПДВ «0%».



Заповнення графи 8 розділу Б документа 
«Податкова накладна»

При поставках на митній території України за ставкою 0% для заповнення у
графі 8 коду ставки «902» у податковій накладній необхідно вказати:

 вид операції «Операції, оподатковувані ПДВ»;

 контрагента-резидента (прапор «Не є резидентом» у картці контрагента не
встановлено) і договір з ним у національній валюті;

 ставку ПДВ «0%».



Заповнення графи 8 розділу Б документа 
«Податкова накладна»

При оформленні операцій звільнених від оподаткування для заповнення у

графі 8 коду ставки «903» у податковій накладній необхідно вказати:

вид операції «Операції, звільнені від ПДВ» (автоматично встановиться ставка

ПДВ «Без ПДВ»).



Операції звільнені від оподаткування

Відповідно до п.16 Порядку 1307 за операціями постачання звільненими від оподаткування 
крім «Коду ставки» - 903 (графа 8), заповнюється «Код пільги» (графа 9). 

 У довідник «Номенклатура» додано реквізит «Код пільги з ПДВ», який потрібно 
заповнити вручну значенням коду з Довідників податкових пільг. 

Якщо у картці номенклатури заповнено реквізит «Код пільги з ПДВ», у графі 9 розділу Б
відобразиться вказаний код, а примітка 3 залишиться порожньою.

Якщо у картці номенклатури не заповнено «Код 
пільги з ПДВ», у графі 9 відобразиться умовний код 
«99999999». При цьому для заповнення примітки 3 
(пунктами ПКУ, якими передбачено звільнення від 
оподаткування) необхідно у картці номенклатури або 
на закладці «Додатково» податкової накладної 
заповнити реквізит «Пільга з ПДВ (ст.Кодекса для 
дод. Д6)».
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Податок на прибуток: 

зміни обліку у конфігураціях
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 Об’єкт оподаткування = Фінансовий результат ± Різниці

 Не передбачений облік доходів і витрат для цілей ПО

 Не ведеться окремий облік:

 Витрат негосподарської діяльності

 Аналізуються дані фінансової звітності

 Патентованої діяльності

 На рахунках доходів і витрат періоду не вказуються податкові призначення.

 Не було змін в обліку активів для цілей ПДВ.

 Істотні зміни в адмініструванні ПДВ, але податкові призначення ті самі:

 Опод. ПДВ – для оподатковуваних операцій, ст.198 ПКУ;

 Пропорц. опод. ПДВ – для оподатковуваних і неоподатковуваних операцій,

ст.199 ПКУ;

 Неопод. ПДВ, госп. і Неопод. ПДВ, негосп. – для неоподатковуваних

операцій

 Вже не вказуються в Декларації з ПДВ.

 Важливо розрізняти лише для необоротних активів.

Облік доходів та витрат
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Облік запасів та необоротних активів

 На рахунках обліку запасів та капітальних інвестицій:

 не ведеться облік вартості за даними ПО;

 ведеться облік запасів у розрізі податкових призначень ПДВ, що

визначають їхнє придбання для використання в оподатковуваних або

неоподатковуваних операціях.

 На рахунках 10-12 класів вартість необоротного активу за даними

БО та ПО в момент прийняття до обліку збігається (крім невиробничих

ОЗ) і відповідає вартості капітальної інвестиції.

 Ведеться паралельний облік вартості необоротних активів і

паралельне нарахування амортизації за даними БО та ПО, у

відповідності зі ст.138 ПКУ.
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Податкові призначення необоротних 
активів

На рахунках 15, 10 – 13 вказуються податкові призначення 

ПДВ:

 для контролю за цільовим використанням;

щоб розрізняти виробничі та невиробничі ОЗ.

Податкові призначення Опод. ПДВ та Пропорц. опод. ПДВ

 використовуються в загальному порядку

Важливо розрізняти податкові призначення

 Неопод. ПДВ, госп. - нараховується амортизація у ПО.

 Неопод. ПДВ, негосп. - не нараховується амортизація у ПО.

 Рекомендується розрізняти починаючи з обліку на рахунку 15 
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 У План рахунків додано позабалансовий рахунок РИ, що 

використовується:

для ручного обліку різниць за неавтоматизованими статтями 

різниць;

для ручного коригування сум різниць за автоматизованими 

статтями.

 Проводки за рахунком РИ виду «Дт РИ Кт РИ» формуються тільки 

ручними операціями:

з обов'язковим заповненням субконто «Стаття податкової 

декларації»; 

із заповненням субконто «Податкова група ОЗ», якщо проводка 

вноситься для ручного коригування суми нарахованої податкової 

амортизації ОЗ і НМА.

Нарахування різниць
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Різниці з амортизації необоротних активів

Ст. 138 ПКУ

Різниці

Суми нарахованої амортизації БО і ПО

Залишкова вартість активів, що вибули, БО і ПО

Доходи й витрати від переоцінок ПО

Не завжди при переоцінці, а дуже рідко

Реалізовані у конфігураціях

Різниці (фінансовий результат: «+»-збільшується/

«-»-зменшується)

+ Сума амортизація БО – Сума амортизація ПО

+ Сума залишкової вартості активів, що вибули, БО – Сума

залишкової вартості активів, що вибули, ПО
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Інформація для організацій, що не ведуть 
облік різниць

Абзац восьмий п.п. 134.1.1 ПКУ зазначає:

Для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за

вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського

обліку, за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти

мільйонів гривень, об’єкт оподаткування може визначатися без коригування

фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного

значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені

відповідно до положень цього розділу.

Тобто, такий платник податку має право сам вирішувати та обирати, вести облік

різниць чи ні. Причому якщо малодохідник вирішив не коригувати

фінрезультат на ці різниці, то про своє рішення він повинен зазначити в

податковій звітності, що подається за перший рік у безперервній сукупності

років.

Винятком, щоправда, є така специфічна різниця з розд. III ПКУ («обов’язкова»

для всіх платників, у тому числі і для малодохідників), як збитки минулих років

( п.п. 140.4.2 ПКУ)

https://i.factor.ua/ukr/law-24/section-517/article-10184
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Інформація для організацій, що не ведуть 
облік різниць

Для цього в завершальній частині декларації з податку на прибуток

передбачено окреме спецполе (див. виноску 15 до декларації). У такому разі

малодохіднику важливо заповнити це поле, вписавши словами текст про

прийняте рішення різниці не рахувати

Наявність

рішення15

Прийнято рішення про незастосування коригувань

фінансового результату до оподаткування на усі різниці

1 Прийнято рішення про незастосування коригувань

фінансового результату до оподаткування на усі різниці

відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 

розділу III Податкового кодексу України

https://i.factor.ua/ukr/law-24/section-517/article-10178
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Інші різниці

Ст. 139 ПКУ «Різниці при нарахуванні резервів»

Стосуються резервів, що неавтоматизовані у конфігураціях

Не впливають на облік

Ст. 140 ПКУ «Різниці при фінансових операціях»

Більшість стосується операцій, що не автоматизовані у

конфігураціях

Є різниці, що нараховуються при придбанні у «сумнівних»

контрагентів

Нараховуються автоматизовано при заповненні Декларацій

Не впливають на вартість придбань

Не впливають на облік запасів і витрат
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При оформлені господарських операцій, за якими виникають різниці,

потрібно створювати нові (окремі) картки контрагентів та нові

(окремі) статті витрат (оскільки у подальшому їх потрібно буде вибрати

у параметрах заповнення Декларації, для автоматичного заповнення

різниць):

 статті витрат (за операціями списання небезнадійної 

заборгованості та передачі неприбутковим організаціям);

 контрагентів (неприбуткових організацій та з офшорів).

Якщо за відповідними статтями сформовані ручні проводки за 

рахунком РИ, вони також враховуються при автоматичному 

заповненні Декларації. 

У ручних проводках треба вказувати суми різниць, а не суми

безоплатної передачі або придбань; при заповненні Декларації ці суми

не нормуються.

Інші різниці
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Облікова політика

Додана настройка облікової політики «Визначати об'єкт оподаткування без 

коригувань фінансового результату» (відповідний прапор):

 заповнюють платники, що прийняли рішення не застосовувати 

коригування фінансового результату (крім від'ємного залишку минулих 

періодів) відповідно до п.134.1.1 ст. 134 ПКУ;

 впливає тільки на заповнення Декларації з прибутку й не враховується при 

заповненні й проведенні первинних документів. 

 Додатки РІ та АМ Декларації 

будуть заповнюватися тільки якщо 

прапор НЕ встановлено.

 Більш докладно з основними 

принципами податкового обліку 

можна ознайомитися у статті 

«Общие принципы и механизмы 

налогового учета» на сайті ІТС 

http://its.1c.ua.
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Заробітна плата: 

індексація, облік ЄСВ за 

новими правилами
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Оновлено розміри прожиткових мінімумів, мінімальної заробітної 

плати, розміри мінімальної і максимальної бази ЄСВ з грудня 2016 

року.

Закон 1384-VIII від 19.05.2016 р. «Про внесення змін до 
Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 

рік»



Індексація



Закон №911 від 24.12.2015 р. 

Поріг індексації 103% при розрахунку індексації

Згідно з Законом з 01.01.2016 поріг нарахування індексації становить 103%.

 Оскільки у Законі чітко не описано алгоритм розрахунку індексації, у конфігураціях
реалізована можливість вибору алгоритму застосування нового порогу при розрахунку 
індексації. 

Варіанти алгоритмів розрахунку обираються у регістрі відомостей «Варіанти алгоритмів 
розрахунку зарплати»:

1. Застосовувати з 01.01.2016 р.

При цьому варіанті алгоритму поріг індексації 103% застосовується для всіх нарахувань 
зарплати з січня 2016 року. При розрахунку індексації індекс інфляції «до» і «після» 2016 
року застосовується з порогом 103 %.

2. Застосовувати для індексу 

інфляції з 01.01.2016 р.

При цьому варіанті алгоритму поріг 

індексації 103% застосовується вперше тільки 

при використанні індексу інфляції за січень 2016 

року. При розрахунку індексації індекс 

інфляції до 2016 року застосовується з 

порогом 101%, а з 2016 року з порогом –

103%.



Постанова Кабінету Міністрів України від 

09.12.2015 р. №1013

Змінено механізм розрахунку індексації зарплати

 Базові періоди індексації фіксуються при зміні тарифної ставки (окладу) по 

кожній штатній одиниці (посада, підрозділ) - додано документ «Зміна параметрів 

розрахунку індексації (за посадами)».

Документ оформлюється:

• на підставі документів, які змінюють зарплатні дані співробітників («Введення 

відомостей про планові нарахування працівників організацій», «Кадрове 

переміщення організації»);

• як самостійний документ.

У конфігурації “Бухгалтерія 

для України” реалізована 

можливість заповнення за 

актуальною штатною 

розстановкою

Звернути увагу!

У конфігураціях «Управління

торговим підприємством для

України», «Зарплата і Управління

Персоналом для України» та

«Управління виробничим

підприємством для України»

реалізована також можливість

заповнення за штатним

розкладом.



Місяць підвищення тарифних ставок

 Якщо у програмі оформлено документ «Зміна параметрів 

розрахунку індексації (за посадами)», яким зафіксовано місяць 

підвищення тарифних ставок (окладів) для штатної одиниці (посади і 

підрозділи), на яку приймають працівника, період обчислення індексу 

споживчих цін починається від цього місяця.

 Якщо у програмі відсутня інформація про місяць підвищення 

тарифних ставок (окладів), період обчислення індексу споживчих 

цін починається від дати прийому співробітника на цю посаду.

Більш докладно зі змінами у порядку розрахунку індексації 

користувачам типових конфігурацій можна ознайомитися у статті 

«Индексация заработка сотрудников, работающих по основному 

месту работы» на сайті ІТС: http://its.1c.ua .



Розрахунок фіксованої індексації окремого 
співробітника

 Документи «Введення відомостей про планові нарахування працівників 
організацій» та «Кадрове переміщення організації» з ознакою індексації заробітку 
як і раніше застосовуються для розрахунку розміру фіксованої частини 
індексації окремого співробітника (з урахуванням його персональних надбавок 
та доплат) або для установки базових періодів при підвищенні тарифної 
ставки (окладу) окремому співробітнику.
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Зверніть увагу!

 У документі «Введення 
відомостей про планові 
нарахування працівників 
організацій» для цілей 
індексації тепер також 
вказується місце роботи 
співробітника (підрозділ і 
посада) і дані документа 
(базовий період співробітника і 
сума фіксованої індексації) не 
застосовуватимуться при 
переведені співробітника на 
нове місце роботи!



Умови Розрахунок індексації

1. Якщо сума заробітної плати з урахуванням суми підвищення 

менше суми заробітної плати з урахуванням індексації, нарахованої 

до підвищення 

«Дохід після» < «Дохід до»

різниця фіксується як 

сума фіксованої 

індексації

2. Якщо сума заробітної плати з урахуванням суми підвищення 

більше суми заробітної плати з урахуванням індексації, нарахованої 

до підвищення 

«Дохід після» > «Дохід до»

розрахунок суми 

фіксованої індексації 

не виконується

3. При наступних підвищеннях заробітної плати:

3.1. Якщо сума підвищення окладу менше суми розрахованої раніше 

фіксованої індексації 

Σ підвищення окладу < Σ фіксованої індексації

сума фіксованої 

індексації не 

змінюється

3.2. Якщо сума підвищення окладу більше суми розрахованої 

раніше фіксованої індексації

Σ підвищення окладу > Σ фіксованої індексації

розрахунок суми 

фіксованої індексації 

не виконується

Розрахунок фіксованої індексації окремого 

співробітника
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Облік ЄСВ за новими 

правилами



У конфігураціях, у зв'язку із вступом у дію нової форми звіту з ЄСВ 

починаючи з червня 2016 року, внесено зміни у розрахунок ЄСВ: 

внески з працівників не утримуються - тобто, у документах закладку

«Внески» заповнювати не потрібно;

категорія застрахованих осіб і тип нарахування тепер вказуються

на закладці «Внески ФОП»;

для коректного визначення категорій застрахованих осіб розширено

список застосовуваних видів податків для деяких співробітників (у

довіднику «Податки»), зокрема для мобілізованих співробітників,

співробітників на спеціальних роботах і співробітників суднобудівної

галузі;

кількість основних статей податкових декларацій для звіту з ЄСВ

скорочено (у регістрі відомостей «Статті податкових декларацій»);

Рекомендації з роботи у конфігураціях для заповнення 

звіту з ЄСВ
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 для відображення оплати мобілізованим співробітникам для випадку
отримання компенсації з бюджету і для випадку нарахувань за
рахунок організації, реалізовано окремі:

 види нарахувань (у плані видів розрахунку «Нарахування»);

 види ЄСВ (у довідники «Податки»);

 ставки ЄСВ (у регістрі відомостей «Шкала ставок і податків»).

Рекомендації з роботи у конфігураціях для заповнення 

звіту з ЄСВ
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У конфігурації «Бухгалтерія для України»:

 необхідно самостійно оновити статті податкових декларацій за

допомогою обробки «Початкове заповнення і оновлення об'єктів»;

Необхідно самостійно створити види нарахувань для відображення

оплати мобілізованим співробітникам. Детальніше порядок створення

нового виду нарахування описаний у статті «План видов расчета «Начисления

организаций»» на сайті ІТС http://its.1c.ua.

Детальніше з порядком оформлення оплати мобілізованим співробітникам

користувачі кожної з типових конфігурацій можуть ознайомитися у статтях

«Методика отражения оплаты мобилизованным сотрудникам» на сайті ІТС

http://its.1c.ua.

Рекомендації з роботи у конфігураціях для заповнення 

звіту з ЄСВ
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http://its.1c.ua/


Перехід на облік за новими правилами здійснюється за допомогою документа
«Введення відомостей про планові нарахування працівників організацій»:

 для всіх співробітників слід скасувати утримання ЄСВ, залишивши тільки внески ФОП;

 для мобілізованих співробітників, співробітників на спеціальних роботах і співробітників
суднобудівної галузі необхідно відкоригувати набір внесків ФОП.

Для автоматизації створення документа «Введення відомостей про планові
нарахування працівників організацій» передбачена обробка «Перехід до нового
звіту ЄСВ» (доступна з «Доповнення до опису» (меню «Довідка»)).
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Рекомендації з роботи у конфігураціях для заповнення 

звіту з ЄСВ



 Якщо до оновлення релізів конфігурацій (до

оформлення документа «Введення відомостей про

планові нарахування працівників організацій», яким

оформлено скасування внесків ЄСВ) здійснювався

розрахунок заробітної плати, для правильного

формування звіту потрібно було перезаповнити і

перерахувати закладку «Внески ФОП».

Рекомендації з роботи у конфігураціях для заповнення 

звіту з ЄСВ
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Після реалізації змін у розрахунку ЄСВ, а також реалізації нової форми звіту з ЄСВ у

типових конфігураціях слід звернути увагу на наступні особливості роботи:

1. У картках нарахувань за замовчуванням налаштування не змінились, тобто у

якості бази для розрахунку вказані як нарахування («ЄСВ ФОП (працівники)»), так і

утримання («ЄСВ (працівники)») ЄСВ.

 Для створених (нових) нарахувань досить вказати тільки базу для
нарахувань («ЄСВ ФОП (працівники)».

2. При оформленні прийому на роботу нових працівників закладка «Внески» (у

конфігураціях «Зарплата і Управління Персоналом для України» і «Управління

виробничим підприємством для України» таблична частина «Внески» закладки

«Внески») не заповнюється.

 Новим співробітникам не потрібно назначати внески «ЄСВ (працівники)», «ЄСВ
(лікарняні)» і т.д.

3. При нарахуванні заробітної плати документом «Нарахування заробітної плати

працівників організацій» закладка «Внески» не заповнюється і не розраховується.

 Якщо автоматично вона заповнилась (і, відповідно, розрахувалась) необхідно

перевірити наявність документу «Введення відомостей про планові

нарахування працівників організацій», який припиняє дію цих внесків для

працюючих співробітників, а для прийнятих працівників - коректність заповнення

прийому на роботу (див. п.2).

Рекомендацій з роботи у конфігураціях
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Дякую за увагу!

 Богута Олена 

 Фахівець з інформаційних

технологій, ГК «Медіа Сервіс»

Основні зміни законодавства з 

2016 року та їх підтримка у 

типових конфігураціях на 

платформі «1С:Підприємство 8»

Єдиний семінар 1С

для бухгалтерів та керівників
14 грудня 2016 року


