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міжнародних інвестиційних проектів, сприяє переміщенню капіталів та інтеграції 
національних економік. 
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АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗВІТУ ЩОДО СУМ НАРАХОВАНОГО ЄДИНОГО ВНЕСКУ 

В УМОВАХ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН 
 

У зв’язку з прийняттям Закону України від 24 грудня 2015 року № 909-VІІІ «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України 
щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році», яким 
внесено зміни до Закону України від 08 липня 2010 року № 2464 «Про збір та облік 
єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (далі – 
Закон № 2464), виникла необхідність приведення у відповідність із Законом № 2464 
Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого 
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – 
Порядок). Так, на сайті Міністерства фінансів України [1] (22.02.2016 р.) розміщено 
проект наказу, яким викладено в новій редакції Порядок формування та подання 
страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування. 

У зв’язку з законодавчими змінами з 1 січня 2016 року: 
– з переліку платників ЄСВ виключено працівників та інших осіб, яким 

страхувальниками здійснювались нарахування заробітної плати (доходу) та більше не 
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утримується єдиний внесок із заробітної плати (доходу) таких осіб; 
– відмінено понижуючий коефіцієнт до розміру ЄСВ; 
– запроваджено єдиний розмір єдиного внеску на рівні 22% для роботодавців та 

інших платників. Виникла необхідність приведення у відповідність із Законом про 
ЄСВ Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум 
нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування. 

Затвердження проекту наказу забезпечить: 
1. Однаковий підхід до порядку формування та подання звіту щодо сум 

нарахованого єдиного внеску. 
2. Приведення у відповідність із чинним законодавством усіх додатків до 

Порядку, що надасть змогу реалізувати платникам єдиного внеску покладені на них 
обов’язки щодо подання обов’язкової звітності з єдиного внеску. 

3. Надасть можливість відображати у звітності з єдиного внеску законодавчо 
встановлений розмір єдиного внеску на рівні 22 відсотків. 

Очікувані результати від впровадження проекту наказу наведено в табл. 1. 
Таблиця 1 

Визначення очікуваних результатів видання проекту наказу [2] 
Вигоди Витрати 

Сфера інтересів держави 
1. Прийняття наказу забезпечує виконання 

вимог Закону № 2464. 
2. Забезпечує однаковий підхід до порядку 

формування та подання звіту щодо сум 
нарахованого єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування. 

3. Зменшить кількість звернень платників за 
роз'ясненнями відповідних норм законодавства 
та заповнення звітності 

Додаткові витрати державного та 
місцевих бюджетів для впровадження і 
виконання норм цього регуляторного 
акта відсутні. 

Додаткові витрати державного та 
місцевих бюджетів для впровадження і 
виконання норм цього регуляторного 
акта відсутні. 

Додаткові витрати державного та 
місцевих бюджетів для впровадження і 
виконання норм цього регуляторного 
акта відсутні 

Сфера інтересів суб’єктів господарювання 
1. Забезпечення однакового підходу при 

поданні звітності з єдиного внеску. 
2. Спрощення розуміння законодавства в 

частині формування обов’язкової звітності. 
3. Встановлення чіткого механізму подання 

звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску. 
4. Спрощення форми звітності з єдиного 

внеску для роботодавців. Оскільки додатки до 
діючого Порядку містять інформацію, що не 
передбачена чинним законодавством, зазначені 
відомості виключені із форм звітності 

Витрати суб’єктів господарювання 
відсутні. 

У зв’язку з скороченням форми 
звітності (зменшенням кількості аркушів) 
витрати суб’єктів господарювання на 
подання звітності суттєво зменшені 

Сфера інтересів громадян 
Забезпечення реалізації соціальних прав 

застрахованих осіб 
Витрати громадян відсутні 
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Дія проекту поширюватиметься на 3555730 страхувальників, для яких Законом 
№ 2464 передбачено подання обов’язкової звітності, серед суб’єктів господарювання: 

а) юридичних осіб – 1183458; 
б) фізичних осіб-підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну 

діяльність – 2520099; 
в) платників єдиного внеску, які приймають добровільну участь у системі 

загальнообов’язкового державного соціального страхування – 7230. 
Отже, запропонований Порядок надасть можливість формування та подання 

страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, який буде актуальним 
законодавчим вимогам сьогодення. 
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ДО ПИТАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ 

ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
 

В останні роки телекомунікаційна галузь розвивається високими темпами, однак 
еволюція запровадження міжнародних стандартів відбувається  значно повільніше. 
Тому з’являються нові аспекти обліку, що не знайшли належного врегулювання в 
МСФЗ. Для з’ясування облікових питань, що виникають у зв’язку з цим, фахівцям 
доводиться аналізувати положення інших міжнародно-визнаних стандартів обліку і 
використовувати професійну думку. 

Сьогодні найбільш проблемними, не регламентованими в повному обсязі 
питаннями, з якими доводиться мати справу фахівцям  телекомунікаційних компаній, 
є облік операцій, пов’язаних з: 

− визнанням доходу;   
− коректним віддзеркаленням собівартості та операційних витрат;  
− обліком нематеріальних активів, основних засобів і запасів;  
− складанням сегментної звітності;   
− обліком вбудованих деривативів [2]. 
У компаніях – інтернет-провайдерів дохід може визнаватися так:  


