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ДЛЯ ВСІХ 

Індекс інфляції у квітні 2019 року 

За повідомленням Державної служби 
статистики України, індекс споживчих цін 
(індекс інфляції) у квітні 2019 року, відповідно 
до березня 2019 року, становить 101,0%. 

Увага! Індексація проводиться в тому 
випадку, коли індекс споживчих цін 
перевищив поріг індексації, який із 01.01.2016 
становить 103%. 

Інтернет-магазинам та ЗМІ дали 3 роки для 
повного переходу на український 
інтерфейс 

16.05.2019 опубліковано Закон України 
«Про забезпечення функціонування 
української мови як державної» від 
25.04.2019 р. № 2704-VІІІ. 

Закон набирає чинності через два 
місяці, проте досить велика кількість норм 
буде запроваджуватися поетапно: від півроку 
до навіть 10 років. 

Норма, яка стосується використання 
державної мови у сфері трудових відносин 
запрацює вже через два місяці. 

Згідно ст. 20 цього Закону ніхто не 
може бути примушений використовувати під 
час перебування на роботі та виконання 
обов'язків за трудовим договором іншу мову, 
ніж державна, крім випадків: 

а) обслуговування споживачів та інших 
клієнтів, які є іноземцями чи особами без 
громадянства; 

б) створення юридичних, технічних, 
інформаційно-рекламних текстів та інших 
повідомлень і документів (у тому числі усних), 
адресатами яких є іноземці чи особи без 
громадянства, юридичні особи, органи і 
посадові особи іноземних держав і 
міжнародних організацій. 

Трудові договори в Україні 
укладаються державною мовою, що не 
перешкоджає використовувати сторонам 
трудового договору його переклад. 

Через два місяця діятиме й норма, яка 
вимагає аби комп'ютерна програма з 
користувацьким інтерфейсом, що 
реалізується в Україні, повинна мати 
користувацький інтерфейс державною мовою 

та/або англійською мовою, або іншими 
офіційними мовами Європейського Союзу. 

Лише через три роки з дня набрання 
чинності цим Законом запрацює вимога, яка 
вказує аби комп'ютерна програма з 
користувацьким інтерфейсом, встановлена 
на товарах, що реалізуються в Україні, 
повинна мати користувацький інтерфейс 
державною мовою, який за обсягом та 
змістом має містити не менше інформації, ніж 
іншомовні версії такого інтерфейсу. Це ж 
стосується вказівки про те, що інтернет-
представництва (в тому числі веб-сайти, веб-
сторінки в соціальних мережах) органів 
державної влади, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ і 
організацій державної і комунальної форм 
власності, засобів масової інформації, 
зареєстрованих в Україні, а також суб'єктів 
господарювання, що реалізують товари і 
послуги в Україні та зареєстровані в Україні, 
виконуються державною мовою. Поряд з 
версією інтернет-представництв (у тому числі 
веб-сайтів, веб-сторінок у соціальних 
мережах), виконаних державною мовою, 
можуть існувати версії іншими мовами. 
Версія інтернет-представництва державною 
мовою повинна мати не менше за обсягом та 
змістом інформації, ніж іншомовні версії, та 
завантажуватись за замовчуванням для 
користувачів в Україні. 

 
Закон України «Про забезпечення 

функціонування української мови як державної» від 
25.04.2019 р. № 2704-VІІІ 

 

ЗМІНИ ДО НОРМАТИВНИХ АКТІВ 

Банки видаватимуть готівку бізнесу за 
електронними довіреностями 

Із 3 червня 2019 року запрацюють 
зміни до Інструкції про ведення касових 
операцій банками в Україні. Їх втілюватиме 
постанова Правління НБУ від 18.04.2019 р. № 
62. 

Регулятор унормував застосування 
електронного підпису та електронної печатки 
у банківській системі України під час 
здійснення касових операцій. 
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Щодо змін, то тепер банк (філія, 
відділення) видає з операційної каси готівку 
національної валюти за такими видатковими 
касовими документами: 

1) за грошовим чеком (або заявою на 
видачу готівки) - юридичним особам, їх 
відокремленим підрозділам, а також 
фізичним особам - підприємцям. У разі 
використання заяви на видачу готівки 
юридична особа, її відокремлений підрозділ, 
а також фізична особа - підприємець мають 
представити банку (філії, відділенню) 
довіреність у вигляді електронного документа 
засобами систем дистанційного 
обслуговування на кожну заяву на видачу 
готівки або одноразово на здійснення таких 
операцій: 

- юридичною особою на уповноважену 
особу, якщо вона не внесена в картку із 
зразками підписів як особа з правом першого 
або другого підпису; 

- фізичною особою - підприємцем у 
разі надання повноважень іншій особі; 

2) за заявою на видачу готівки: 
- видача готівки фізичним особам з 

поточних, вкладних (депозитних) рахунків; 
- видача готівки фізичним і юридичним 

особам за переказом без відкриття рахунку (з 
представленням юридичною особою 
довіреності на уповноважену особу); 

- за операціями з рахунками умовного 
зберігання (ескроу); 

- за операціями з видачі кредиту; 
- за операціями з відшкодування 

сумнівних банкнот, які за результатами 
дослідження Національного банку визнані 
справжніми; 

3) за документом на отримання 
переказу готівкою в національній валюті, 
установленим відповідною платіжною 
системою - фізичним і юридичним особам (з 
представленням юридичною особою 
довіреності на уповноважену особу); 

4) за видатковим касовим ордером - 
працівникам банку (філії, відділення) за 
внутрішньобанківськими операціями. 

Постанова Правління НБУ від 18.04.2019 р. № 
62 

Змінено порядок блокування податкових 
накладних 

Уряд затвердив зміни до Порядку 
зупинення реєстрації податкової 
накладної/розрахунку коригування в Єдиному 
реєстрі податкових накладних (постанова 
КМУ від 21.02.2018 р. № 117). Мова про 
постанову КМУ від 24.04.2019 р. № 391. 

Додано додаткові умови для 
застосування «відсікаючої» ознаки у вигляді 
обсягу постачання товарів/послуг (500 тис. 
грн.): крім умов щодо РК, вимог до керівників 
платників податку, умов щодо обсягу 
постачання пропонується додати ще одну 
умову – сума ПДВ (крім суми ПДВ, сплаченої 
при ввезенні товарів на митну територію 
України), сплаченого у попередньому місяці, 
повинна бути більше 20 тис. грн. 

Також згідно оновленого пп. 3 п. 3 
Порядка № 117 ПН/РК перевіряються 
відповідно до таких ознак: 

«3) одночасно виконуються такі умови: 
загальна сума податку на додану 

вартість (крім суми податку на додану 
вартість, сплаченої під час ввезення товарів 
на митну територію України), сплачена за 
останні 12 календарних місяців, що 
передують місяцю, в якому складено 
податкову накладну/розрахунок коригування, 
платником податку та його відокремленими 
підрозділами, якими подано податкову 
накладну/ розрахунок коригування на 
реєстрацію в Реєстрі, становить більше  400 
тис. гривень; 

одночасно значення показників D та P, 
розрахованих у цьому підпункті, мають такі 
розміри: D > 0,05, P < Pм х 1,4». 

Маємо й доповнення в п. 23 та п. 28 
Порядку № 117, який доповнено умовами, що 
стосуються відповідності платника податку 
критеріям ризиковості платника податку, для 
прийняття рішень про реєстрацію ПН/РК в 
ЄРПН. Рішеня комісії регіонального рівня про 
реєстрацію або відмову в реєстрації ПН/РК 
щодо платників податку, у яких обсяг 
постачання в поточному місяці більше 30 
млн. гривень включно та/або платників 
податку, які відповідають критеріям 
ризиковості платника податку, надсилається 
до комісії центрального рівня. Комісія 
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центрального рівня може прийняти інше 
рішення про реєстрацію або відмову в 
реєстрації ПН/РК в Реєстрі. 

Рішення комісії регіонального рівня 
про відмову в реєстрації ПН/РК в Реєстрі 
може бути оскаржено в адміністративному 
або судовому порядку. 

Рішення комісії центрального рівня про 
відмову в реєстрації ПН/РК в Реєстрі може 
бути оскаржено у судовому порядку. 

Комісії контролюючих органів також 
приймають рішення про врахування або 
неврахування таблиці даних платника 
податку на додану вартість, а комісія 
центрального рівня розглядає скарги на 
рішення комісій  регіонального рівня. 

З’явилися форми таких документів: 
- скарга на рішення комісії 

регіонального рівня про відмову в  реєстрації 
ПН/РК  в ЄРПН; 

- рішення за результатами розгляду 
скарги на рішення комісії регіонального рівня, 
яка приймає рішення про реєстрацію  ПН/РК 
в ЄРПН або відмову в такій реєстрації. 

 
Постанова КМУ від 24.04.2019 р. № 391 

 

РОЗ’ЯСНЕННЯ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ 

Податок на прибуток 

Амортизація законсервованих ОЗ 

 
Прибутківці, які ведуть бухоблік за 

МСБО-МСФЗ, не повинні враховувати 
амортизацію об'єктів ОЗ, переведених на 
реконструкцію, модернізацію, добудову, 
дообладнання, консервацію, при обчисленні 
податку на прибуток, – Мінфін  (лист від 
22.04.2019 р. № 11210-09-63/11170). 

На думку відомства, це пов'язано із 
тим, що період перебування ОЗ на 
реконструкції, модернізації, добудові, 
дообладнанні та консервації не є строком 
корисного використання (експлуатації) такого 
ОЗ. 

В листі також зауважили, що 
застосування іншого порядку нарахування 
амортизації ОЗ призводить до виникнення 

тимчасової податкової різниці, яка  підлягає 
вирахуванню у майбутніх звітних періодах 
відповідно до П(С)БО 17. 

Зазначимо: за правилами МСФЗ 
амортизацію активу починають, коли він стає 
придатним для використання, тобто коли він 
доставлений до місця розташування та 
приведений у стан, у якому він придатний до 
експлуатації у спосіб, визначений 
управлінським персоналом. 

При цьому  припиняють амортизацію 
на одну з двох дат, яка відбувається раніше: 

- на дату, з якої актив класифікують як 
утримуваний для продажу (або включають до 
ліквідаційної групи, яку класифікують як 
утримувану для продажу) згідно з МСФЗ 5, 
або 

- на дату, з якої припиняють визнання 
активу. 

Амортизацію не припиняють, коли 
актив не використовують або він вибуває з 
активного використання, доки актив не буде 
амортизований повністю. 

Проте, згідно з використаними 
методами амортизації, амортизаційні 
відрахування можуть дорівнювати нулю, якщо 
немає виробництва (п. 55 МСБО 16). 

 
  лист Мінфіну України від 22.04.2019 р. № 

11210-09-63/11170 

 

За відсутності помилок у фінзвітності її не 
потрібно подавати разом із уточнюючою 
прибутковою декларацією 

У разі самостійного виявлення 
помилок у раніше поданій податковій 
декларації платник податків зобов’язаний 
надіслати уточнюючий розрахунок до такої 
декларації. 

Водночас додатки до податкової 
декларації є її невід’ємною частиною. Так, 
фінансова звітність, що складається та 
подається платниками податку на прибуток, є 
додатком до декларації з податку на прибуток 
та її невід’ємною частиною. 

Тому, виникає запитання: чи необхідно 
подавати разом з уточнюючою декларацією з 
податку на прибуток додатки (фінзвітність), в 
яких не були виявлені помилки? 
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Податківці з цього питання 
зазначають: якщо виправлення помилок 
впливає на дохід і фінансовий результат до 
оподаткування (прибуток або збиток), 
визначений у фінансовій звітності 
підприємства відповідно до національних 
П(С)БО або МСФЗ, та як наслідок на показник 
об’єкта оподаткування податком на прибуток, 
то платник податків здійснює виправлення 
показників податкової декларації з податку на 
прибуток шляхом подання або уточнюючого 
розрахунку, або у складі податкової 
декларації з податку на прибуток за 
відповідний податковий (звітний) період за 
чинною на день їх подання формою. 

При цьому також здійснюється 
уточнення фінансової звітності, яка є 
додатком до податкової декларації з податку 
на прибуток підприємств. 

Платник податку може повторно не 
подавати додатки до такої уточнюючої 
декларації та фінансову звітність за умови, 
що показники відповідних рядків декларації 
та фінансової звітності, які були подані з 
декларацією за відповідні звітні (податкові) 
періоди, що уточнюються, не підлягають 
виправленню. 

 
 ІПК ДФСУ від 22.04.2019 р.  № 1731/6/99-99-

15-02-01-15/ІПК. 

Перехід на МСФЗ – коригуємо 
фінрезультат до оподаткування 

ДФС озвучила специфіку коригувань 
фінрезультату тими платниками податку на 
прибуток, які переходять на МСФЗ. 

Податківці визнали, що ПКУ не 
передбачено різниць для коригування 
фінансового результату до оподаткування, 
пов’язаних з переходом платника з 
нацстандартів бухобліку на МСФЗ. І це при 
тому, що загалом різниці для коригування 
фінрезультату до оподаткування податком на 
прибуток врегульовані Розділом ІІІ та 
Перехідними положеннями ПКУ. 

З консультації не слідує, що 
коригування при переході на МСФЗ немає 
взагалі. Її автори не поставили остаточно 
крапку в цій справі, а порадили звернутися до 
Мінфіну, який є профільним відомством з 
питань бухобліку. 

 
ІПК ДФСУ від 14.05.2019 р. № 2158/6/99-99-15-

02-02-15/ІПК. 

Перевірка "витягнутої руки": які 
документи пред'являти податківцям 

 
Податківці пояснили, які саме 

документи потрібні для перевірки дотримання 
принципу "витягнутої руки". 

Надання інформації щодо всіх 
госпоперацій, які провів платник податків в 
перевіряємому звітному періоді, та 
підтвердження інформації даними бухобліку й 
фінзвітності є обґрунтуванням вибору 
методу, який застосував платник для 
визначення відповідності умов 
контрольованої операції принципу "витягнутої 
руки" та підтвердженням 
наявності/відсутності "внутрішніх" співставних 
неконтрольованих операцій. 

Отже, платник податків зобов'язаний 
надати у повному обсязі всі документи, що 
належать або пов'язані з предметом 
перевірки посадовим (службовим) особам 
контролюючих органів, які проводять 
перевірку з питань дотримання принципу 
"витягнутої руки", у т. ч. облікові регістри, 
реєстри, відомості аналітичного та 
синтетичного бухгалтерського обліку. 

 
 ІПК ДФС від 26.12.2018 р.  № 5411/6/99-99-15-

02-02-15/ІПК. 

ПДВ 

Строки для надання пояснень і документів 
для розблокування ПН неможливо 
продовжити 

 
Реєстрація податкової 

накладної/розрахунку коригування в ЄРПН 
може бути зупинена в порядку та на 
підставах, визначених Кабінетом Міністрів 
України (п. 201.16 ПКУ). З метою реалізації 
цієї норми Кабмін прийняв постанову «Про 
затвердження порядків з питань зупинення 
реєстрації податкової накладної/розрахунку 
коригування в Єдиному реєстрі податкових 
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накладних» від 21.02.2018 р. № 117, якою 
затверджено, зокрема, Порядок зупинення 
реєстрації податкової накладної/розрахунку 
коригування в Єдиному реєстрі податкових 
накладних (далі — Порядок). 

Згідно з вимогами п. 15 Порядку 
письмові пояснення та копії документів, 
необхідних для прийняття рішення про 
реєстрацію податкової накладної, зазначених 
у п. 14 Порядку, платник податку має право 
подати до контролюючого органу протягом 
365 календарних днів, що настають за датою 
виникнення податкового зобов’язання, 
відображеного у податковій 
накладній/розрахунку коригування. 

Платник податку має право подати 
письмові пояснення та копії документів до 
декількох податкових накладних/розрахунків 
коригування, якщо такі податкові 
накладні/розрахунки коригування складені на 
одного отримувача — платника ПДВ за одним 
і тим самим договором або якщо в таких 
податкових накладних/розрахунках 
коригування відображені однотипні операції 
(з однаковими кодами товарів згідно з УКТ 
ЗЕД або кодами послуг згідно з ДКПП). 

У п. 16 Порядку передбачено, що 
письмові пояснення та копії 
«розблокувальних» документів платник 
податку подає до ДФС в електронній формі 
засобами електронного зв’язку, визначеними 
ДФС, з урахуванням вимог Законів України 
«Про електронний цифровий підпис», «Про 
електронні документи та електронний 
документообіг» та Порядку обміну 
електронними документами з контролюючими 
органами, затвердженого в установленому 
порядку. 

Зверніть увагу: Закон України «Про 
електронний цифровий підпис» від 
22.05.2013 р. № 852-VI втратив чинність 
07.11.2018, тому доцільно керуватися 
Законом України «Про електронні довірчі 
послуги» від 05.10.2017 р. № 2155-VIII. 

Водночас Порядком не передбачено 
процедури зупинення/продовження 
законодавчо встановленого строку надання 
письмових пояснень та копій 
«розблокувальних» документів. 

 
ІПК ДФСУ від 08.04.2019 р. № 1504/6/99-99-29-

02-02-15/ІПК 

Продаж ОЗ на умовах відстрочення 
платежу: податкові наслідки 

Ситуація: за умовами договору купівлі-
продажу з відстроченням платежу покупець 
рівними частинами щомісячно протягом року 
сплачує постачальнику 1/12 договірної 
вартості нерухомого майна, яке 
придбавається. 

Договором також передбачена 
можливість дострокової сплати вартості 
майна. 

Крім того таке майно передається 
покупцю на підставі акту приймання передачі 
в день підписання договору. Причому перехід 
права власності виникає після повного 
розрахунку за договором та державної 
реєстрації цього права. 

В зв'язку із цією ситуацією у продавця 
виникло запитання щодо порядку 
оподаткування такої операції ПДВ та 
податком на прибуток. 

За словами податківців, в розглянутій 
ситуації платник ПДВ-постачальник 
нерухомого майна повинен визначити 
податкові зобов'язання з ПДВ за правилами, 
визначеними п. 187.1 ПКУ, а саме на дату 
фактичної передачі майна згідно акту 
приймання-передачі. 

В частині податку на прибуток 
продавцю, який зобов'язаний коригувати 
фінрезультат до оподаткування, має 
врахувати наступне: у разі продажу ОЗ (які 
використовуються  у госпдіяльності) 
фінрезультат до оподаткування збільшується 
на суму залишкової вартості таких активів, 
визначеної за правилами бухобліку, та 
зменшується на суму залишкової вартості цих 
активів, визначеної з урахуванням ст. 138 
ПКУ. 

 
ІПК ДФС від 06.05.2019 р.  № 1968/6/99-99-15-

03-02-15/ІПК. 

ІПН покупця в податковій накладній без 
початкових нулів: що з податковим 
кредитом 

Право на нарахування ПДВ, складання 
накладних/розрахунків коригування та їх 
реєстрацію в ЄРПН надається виключно 
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особам, зареєстрованим як платники ПДВ в 
порядку, передбаченому ст. 183 ПКУ. 

Особі, що реєструється як платник 
ПДВ, присвоюється ІПН, який 
використовується для сплати ПДВ (п. 183.18 
ПКУ). Тим часом ДФС веде реєстр платників 
податку, в якому міститься інформація про 
осіб, зареєстрованих як платники податку (п. 
183.12 ПКУ). 

Під час реєстрації в ЄРПН податкових 
накладних/розрахунків коригування, 
складених на покупця — платника ПДВ, 
здійснюється звіряння даних щодо 
перебування продавця/покупця у реєстрі 
платників ПДВ. Тому такі податкові 
накладні/розрахунки коригування не можуть 
бути зареєстровані в ЄРПН, якщо особу 
(продавця/покупця), зазначену у такій 
податковій накладній/розрахунку 
коригування, не внесено до реєстру та такій 
особі не присвоєно ІПН. 

Таким чином, алгоритм контролю 
реєстрації в ЄРПН податкових 
накладних/розрахунків коригування до 
податкових накладних не дає можливості 
реєстрації податкових накладних, у яких ІПН 
платника ПДВ не внесено до реєстру 
платників ПДВ, а наявність чи відсутність в 
податковій накладній перед 10-значним ІПН 
нулів не впливає на її реєстрацію в ЄРПН. 

Отже, якщо податкова накладна 
складена та зареєстрована в ЄРПН 
платником податку, то ІПН такого платника є 
актуальним. Наявність або відсутність у 
податковій накладній нулів, з яких 
починається ІПН платника податку, не 
заважає ідентифікувати здійснену операцію. 

Так, податкова накладна, складена та 
зареєстрована в ЄРПН платником податку, 
який здійснює операції з постачання 
товарів/послуг, є для покупця таких 
товарів/послуг підставою для нарахування 
сум податку, що відносяться до податкового 
кредиту (п. 201.10 ПКУ). 

 
З офіційного веб-сайту Офісу великих 

платників податків ДФС. 

ПДФО, ВЗ 

Оподаткування доходу від обов'язкового 
продажу акцій 

Порядок обов'язкового продажу акцій 
акціонерами на вимогу особи, яка є 
власником домінуючого контрольного пакета 
акцій, визначено ст. 652 Закону України "Про 
акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. № 
514-VІ. 

Для акціонерів результатом операцій з 
обов'язкового продажу акцій на вимогу 
власника домінуючого контрольного пакета 
акцій є виникнення доходу, який включається 
до розрахунку об'єкта оподаткування 
податком на прибуток, ПДФО та військовим 
збором. 

У черговій узагальнюючій податковій 
консультації, затвердженій наказом від 
26.04.2019 р. № 181, Мінфін навів декілька 
типових прикладів, які ілюструють порядок 
оподаткування вищевказаних доходів. 

Зокрема, фінрезультат від операції 
прибутківця, з продажу акцій, проведеного 
через рахунок умовного зберігання (ескроу) 
на вимогу заявника – власника домінуючого 
контрольного пакета акцій слід 
оподатковувати з урахуванням п.141.2 ПКУ. 

Водночас дохід від продажу акцій, що 
нараховується (виплачується) резиденту – 
фізособі заявниками (резидентом – 
юридичною/фізичною особою,  нерезидентом 
– юридичною/фізичною особою), включається 
до загального річного оподатковуваного 
доходу такого резидента – фізособи в розмірі 
інвестиційного прибутку з урахуванням вимог 
п. 170.2 ПКУ та оподатковується ПДФО за 
ставкою 18 % і військовим збором за ставкою 
1,5 %. 

 
УПК, затверджена наказом Мінфіну України 

від 26.04.2019 р. № 181 

 

Працівник придбав товари для 
підприємства – компенсація не має 
оподатковуватися 

Мінфін остаточно закріпив позицію 
щодо оподаткування ПДФО і військовим 
збором суми доходу, виплаченого 
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роботодавцем працівнику за товари (роботи, 
послуги), що були придбані таким 
працівником за рахунок власних готівкових 
коштів. 

Мова про узагальнюючу податкову 
консультацію, яку затвердив наказом Мінфін 
від 26.04.2019 р. № 181. В ній міністерство 
ще раз підтвердило свою позицію, раніше 
озвучено у листі від 26.02.2019 р. № 11220-
16-63/5675. 

Тож, якщо придбання товарів (робіт, 
послуг) здійснюється в рамках трудових 
обов’язків працівника, то незалежно від того, 
чи видані кошти під звіт, чи витрачені з такою 
метою власні кошти працівника, які потім 
відшкодовані роботодавцем, такі відносини 
слід розглядати з урахуванням вимог 
законодавства про працю. 

У разі придбання працівником за 
власні готівкові кошти або з використанням 
власних платіжних карток товарів для потреб 
підприємства, використання власних коштів у 
відрядженні до бухгалтерської служби 
подається у визначені законодавством строки 
Звіт про використання коштів, виданих на 
відрядження або під звіт. 

Якщо керівник підприємства 
підтвердив доцільність та обґрунтованість 
здійснених працівником витрат та затвердив 
зазначений Звіт, бухгалтерська служба 
відображає у бухобліку зобов’язання перед 
підзвітною особою, визнане підприємством, 
за кредитом субрахунку 372 «Розрахунки з 
підзвітними особами». 

При дотриманні вищенаведених вимог 
щодо підтвердження роботодавцем 
доцільності та обґрунтованості здійснених 
працівником витрат у зв’язку з виконанням 
дорученої йому роботи (трудової функції), 
виплачена сума компенсації за придбані 
товари (роботи, послуги) за рахунок власних 
коштів на користь роботодавця не є доходом 
для цілей оподаткування ПДФО і військовим 
збором. 

 
УПК, затверджена наказом Мінфіну України 

від 26.04.2019 р. № 181 

Інше 

Оприбуткування готівки в межах однієї 
зміни, проте в межах різних діб: чи 
можливий штраф 

В добі 24 години (тобто, день триває з 
0 до 24 годин), при щоденній роботі з РРО 
«Z-звіт» необхідно виконувати щодня.  
Відповідно до пункту 7 Вимог усі режими 
роботи реєстратора (крім тих, що 
забезпечують усунення причин блокування) 
повинні блокуватися, зокрема у разі 
перевищення максимальної тривалості зміни. 
Про це згадали податківці в ІПК від 
11.04.2019 р. № 1560/6/99-99-14-05-01-15/ІПК. 

Якщо суб’єкт господарювання працює 
цілодобово, то фіскальний звітний чек («Z-
звіт») повинен роздруковуватися кожного дня 
по закінченні робочої зміни, але не пізніше 24 
годин від її початку. У разі перевищення 
максимальної тривалості зміни, відповідно до 
пункту 7 Вимог робота РРО буде 
заблокована. 

Згідно з абз. 3 п. 11 р. ІІ Положення № 
148 оприбуткуванням готівки в касах 
відокремлених підрозділів 
установ/підприємств, які проводять готівкові 
розрахунки із застосуванням РРО без 
ведення касової книги, є забезпечення 
зберігання щоденних фіскальних звітних чеків 
(щоденних Z-звітів) в електронній формі 
протягом строку, визначеного п. 44.3 ПКУ і 
занесення інформації згідно з фіскальними 
звітними чеками до відповідних книг обліку 
(КОРО - у разі її використання). 

Якщо дата зняття «Z-звіту» РРО не 
перевищує 24 годин від початку зміни, 
порушень вимог абз. 3 п. 11 р. ІІ Положення 
№ 148 щодо своєчасності оприбуткування 
готівкової виручки не вбачається, за умови 
своєчасного занесення інформації згідно з 
фіскальними звітними чеками до КОРО. 

 

ІПК від 11.04.2019 р. № 1560/6/99-99-14-05-01-
15/ІПК 

Компенсуєте працівнику за найм житла – 
платіть ЄСВ 
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На думку податківців, компенсація 
витрат працівнику за оренду житла – 
складова фонду оплати праці. 

Нагадаємо: для роботодавців база 
нарахування ЄСВ — сума нарахованої кожній 
застрахованій особі зарплати (п. 1 ч.1 ст. 7 
Закону про ЄСВ). 

Тому на суму компенсації за найм 
житла, яку виплачують працівнику, слід 
нараховувати ЄСВ. 

 

ІПК від 23.04.2019 р. № 1766/5/99-99-13-02-03-
16/ІПК 

 

Підвищено ліміт на репатріацію 
дивідендів з 7 до 12 млн євро на місяць 

У межах валютної лібералізації 
Національний банк підвищив ліміт на 
репатріацію дивідендів з 7 до 12 млн євро на 
місяць. Дане послаблення не буде критичним 
для збереження макрофінансової 
стабільності. Водночас воно сприятиме 
поліпшенню інвестиційного клімату в Україні. 

Це вже друге збільшення ліміту 
упродовж цього року. У лютому Національний 
банк разом із запровадженням близько 30 
інших валютних послаблень збільшив ліміт на 
репатріацію дивідендів з 7 млн дол. США до 7 
млн євро на місяць. 

Відповідні зміни щодо збільшення 
ліміту на репатріацію дивідендів затверджені 
постановою Правління НБУ "Про внесення 
зміни до Положення про заходи захисту та 
визначення порядку здійснення окремих 
операцій в іноземній валюті" від 07.05.2019 р. 
№ 66. Вона набула чинності з 08 травня 2019 
року. 

Постанова Правління НБУ від 07.05.2019 р. № 
66 

За усною ІПК можна звертатись за своєю 
податковою адресою 

Платник податків може отримати 
індивідуальну податкову консультацію в усній 
формі з питань практичного застосування 
окремих норм податкового та іншого 
законодавства, контроль за дотриманням 

якого покладено на органи ДФС, звернувшись 
до ЦОП за своєю податковою адресою.  

ЦОП - це постійно діючий робочий 
орган ГУ ДФС, в якому надаються послуги 
посадовими особами ГУ ДФС та посадовими 
особами Акредитованого центру сертифікації 
ключів Інформаційно-довідкового 
департаменту ДФС, відповідальними згідно з 
функціональними обов'язками за надання 
адміністративних послуг, консультацій, 
прийняття звітності, вхідної кореспонденції та 
надання послуг ЕЦП. Відповідний висновок 
податківців зроблено з абз. 1 розд. 10 
Регламенту центру обслуговування 
платників, а саме що за зверненням 
платників у ЦОП надаються індивідуальні 
податкові консультації в усній формі з питань 
практичного застосування окремих норм 
податкового та іншого законодавства, 
контроль за дотриманням якого покладено на 
контролюючі органи. 

 

Роз’яснення з категорії 135.05 ЗІР ДФСУ  

 

На території підприємства декілька 
резервуарів для пального: скільки 
акцизних складів реєструвати 

Підприємство, що здійснює 
оперативне управління нафтоперевалочним 
комплексом, який складається з нафтогавані 
та нафтобаз (кожна з яких своєю чергою 
складається з декількох резервуарів) 
звернулось до контролерів з проханням 
роз’яснити: під поняттям «акцизний склад» (в 
редакції ПКУ з 01.07.2019) слід розуміти 
кожен окремий резервуар, який 
використовується для навантаження-
розвантаження, зберігання нафтопродуктів, 
чи сукупність всіх таких резервуарів на певній 
території. Також підприємство повідомило, 
що через відсутність коштів не зможе 
встановити витратоміри-лічильники та 
рівнеміри-лічильники рівня пального у 
резервуарах, та поцікавилося, чи можливе 
тимчасове використання наявних повірених 
засобів обліку нафтопродуктів. 

У відповідь фахівці ДФСУ в ІПК від 
17.04.2019 р. № 1649/6/99-99-12-02-02-15/ІПК 
повідомили, що з 01.07.2019 під акцизним 
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складом слід розуміти загальну сукупність 
всіх розташованих на певній території 
резервуарів, які використовуються для 
навантаження-розвантаження, зберігання 
пального. 

Також контролери завважили, що 
акцизні склади, на території яких 
здійснюється виробництво, оброблення 
(перероблення), змішування, розлив, 
навантаження-розвантаження, зберігання, 
реалізація пального, повинні бути обладнані 
витратомірами-лічильниками на кожному 
місці відпуску пального наливом з акцизного 
складу, розташованому на акцизному складі, 
та рівнемірами-лічильниками рівня таких 
товарів (продукції) у резервуарі на кожному 
введеному в експлуатацію стаціонарному 
резервуарі, розташованому на акцизному 
складі (пп. 230.1.2 ПКУ у редакції, що набуде 
чинності з 01.07.2019), винятків чинним 
законодавством України не передбачено. 

 

ІПК ДФСУ від 17.04.2019 р. № 1649/6/99-99-12-
02-02-15/ІПК 

 

Про оприбуткування готівки 
відокремленими підрозділами 

У випадку реєстрації КОРО на РРО 
інформація згідно з фіскальними звітними 
чеками має заноситися до КОРО. У разі ж 
коли КОРО не зареєстроване на РРО, готівка 
буде вважатися оприбуткованою за умови 
забезпечення зберігання щоденних 
фіскальних звітних чеків (щоденних Z-звітів) в 
електронній формі протягом строку, 
визначеного п. 44.3 ПКУ. 

Оприбуткуванням готівки в касах 
суб'єктів господарювання, які проводять 
готівкові розрахунки із застосуванням КОРО 
без РРО, є занесення даних розрахункових 
квитанцій до КОРО, згідно з нормами абз. 4 
та 5 п. 11 р. II Положення № 148. 

Оприбуткування та облік 
підприємцями отриманих доходів 
здійснюється в книгах обліку доходів і витрат 
(або книгах обліку доходів) у порядку, 
визначеному ПКУ. 

Що стосуться оплати консульської 
легалізації документів в консульстві іноземної 

держави на території України готівковою 
іноземною валютою, НБУ повідомило 
наступне. 

За поточними рахунками в нацвалюті 
для здійснення розрахунків, пов'язаних з 
утриманням офіційного представництва, 
здійснюються, зокрема, операції із 
зарахування коштів, отриманих посольством, 
консульством за надані консульські послуги, 
уключаючи кошти в готівковій формі, а також 
операції з торгівлі іноземною валютою, 
встановлено п. 120 розділу X Положення про 
заходи захисту та визначення порядку 
здійснення окремих операцій в інвалюті, 
затвердженого постановою Правління НБУ 
від 02.01.2019 р. № 5. 

Отже, Положенням № 5 передбачене 
зарахування на поточний рахунок 
посольства/консульства коштів в нацвалюті, 
отриманих за надані консульські послуги, у т. 
ч. у готівковій формі, і відповідно 
передбачена можливість купівлі інвалюти на 
міжбанківському валютному ринку України. 

 

лист НБУ від 25.04.2019 р.  № 50-0006/22839 

 

Строки розрахунків за операціями з 
експорту робіт та послуг не будуть 
контролюватися 

Національний банк спростив валютний 
нагляд за дотриманням граничних строків 
розрахунків для експорту робіт, послуг та 
прав інтелектуальної власності, а також низки 
операцій з експорту та імпорту товарів. 

Зокрема, як зазначено в офіційному 
прес-релізі, завдяки змінам, затвердженим 
постановою Правління НБУ від 14.05.2019 р. 
№ 67 (набули чинності 16.05.2019), граничні 
строки розрахунків за зовнішньоекономічними 
операціями (на сьогодні – 365 днів) не будуть 
розповсюджуватися на наступні операції: 

- імпорт товарів за державними 
контрактами з оборонного замовлення; 

- імпорт послуг чи лікарських засобів 
за угодами Міністерства охорони здоров’я 
України із спеціалізованими організаціями, а 
також імпорт послуг для лікування громадян 
із рідкісними (орфанними) захворюваннями; 



KEYNAS GROUP,  
04119,  Україна, м. Київ, вул. Білоруська, 36А, оф.204  
+38 (044) 299 95 06, +38 (044) 299 96 06 
www.keynas.com 

 

  
  

  

    
 

12 

Огляд 

законодавства та 

судової практики 

Травень 2019 

 

- імпорт товарів, які використовуються 
для виробництва космічної та авіаційної 
техніки та агрегатів; 

- експорт-імпорт товарів у межах угод 
про розподіл продукції; 

- експорт робіт, послуг (крім 
транспортних і страхових послуг та робіт) та 
прав інтелектуальної власності. 

Крім цього, НБУ дозволив банкам 
завершувати валютний нагляд за 
дотриманням бізнесом граничних строків 
розрахунків за операціями з експорту товарів 
після зарахування коштів за акредитив. 

 

постанова Правління НБУ від 14.05.2019 р. № 
67 

Чи потрібно реєструвати акцизний склад, 
якщо пальне використовується лише для 
власних потреб 

При визначенні приміщення та/або 
території акцизним складом, необхідно 
враховувати такі критерії: 

(1) загальну місткість розташованих 
ємностей для навантаження-розвантаження 
та зберігання пального; 

(2) обсяги отриманого протягом 
календарного року пального; 

(3) напрями його використання. 

На цьому акцентували фахівці ДФСУ у 
роз’ясненні з категорії 116.11 ЗІР ДФСУ. 

Відповідне роз’яснення ґрунтується на  
пп. 14.1.6 ПКУ, яким  визначено, що не є 
акцизним складом, зокрема: 

- приміщення або територія, на кожній 
з яких загальна місткість розташованих 
ємностей для навантаження-розвантаження 
та зберігання пального не перевищує 200 
кубічних метрів, а суб’єкт господарювання 
(крім платника єдиного податку четвертої 
групи) - власник або користувач такого 
приміщення або території отримує протягом 
календарного року пальне в обсягах, що не 
перевищують 1000 кубічних метрів (без 
урахування обсягу пального, отриманого 
через паливороздавальні колонки в місцях 
роздрібної торгівлі пальним, на які отримано 
відповідні ліцензії), та використовує пальне 
виключно для потреб власного споживання 

чи промислової переробки і не здійснює 
операцій з реалізації та зберігання пального 
іншим особам; 

- приміщення або територія незалежно 
від загальної місткості розташованих 
ємностей для навантаження-розвантаження 
та зберігання пального, власником або 
користувачем яких є суб’єкт господарювання 
- платник єдиного податку четвертої групи, 
який отримує протягом календарного року 
пальне в обсягах, що не перевищують 10000 
кубічних метрів (без урахування обсягу 
пального, отриманого через 
паливороздавальні колонки в місцях 
роздрібної торгівлі пальним, на які отримано 
відповідні ліцензії), та використовує пальне 
виключно для потреб власного споживання і 
не здійснює операцій з реалізації та 
зберігання пального іншим особам.  

Для суб’єктів господарювання, які 
відповідають наведеним критеріям, не є 
акцизними складами приміщення та/або 
території, на яких вони як власники або 
користувачі зберігають та використовують 
пальне виключно для потреб власного 
споживання. 

Однак, у разі недотримання хоча б 
одного із зазначених критеріїв, для суб’єктів 
господарювання такі приміщення та/або 
території є акцизними складами, в тому числі 
і у випадку, коли вони використовують 
отримане пальне виключно для потреб 
власного споживання та не здійснюють 
операцій з реалізації та зберігання пального 
іншим особам. 

 

роз’яснення з категорії 116.11 ЗІР ДФСУ 

Трудові відносини 

Розслідування нещасних випадків по-
новому вже з 1 липня 

Фонд соцстрахування наголосив, що 
нова редакція Порядку розслідування та 
обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань та аварій на виробництві набуде 
чинності 01.07.2019 р. 

Нагадаємо: вона була затверджена 
КМУ від 17.04.2019 р. № 337 і передбачає, 
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зокрема, запровадження строку давності для 
розслідування нещасних випадків. 

Дія цього акта розширена на всіх 
застрахованих (офіційно працевлаштованих) 
осіб, фізосіб-підприємців, осіб, які провадять 
незалежну профдіяльність, членів 
фермерських господарств, осіб, які працюють 
на умовах ЦПД та ін. 

Відповідно до нової версії Порядку 
рішення про визнання нещасного випадку 
та/або гострого профзахворювання 
(отруєння) пов’язаними чи не пов’язаними з 
виробництвом приймає комісія. Робить вона 
це шляхом голосування простою більшістю 
голосів. У разі рівної кількості голосів членів 
комісії голос голови комісії є вирішальним. 

Також з 01 липня запровадять строк 
давності для розслідування нещасних 
випадків на виробництві і профзахворювань. 
Він становитиме три роки з дня їх настання. 
Водночас, у разі встановлення факту 
нещасного випадку рішенням суду, 
розслідування будуть проводити незалежно 
від дати його настання. 

Крім того, подовжать строки 
проведення розслідування нещасного 
випадку та/або гострого профзахворювання 
(отруєння) до 5 робочих днів (зараз на це 
відведено 3 дні), спеціального розслідування 
– до 15 робочих днів (проти теперішніх 10 
днів). 

Зменшать кількість документів, які 
потрібно оформляти за результатами роботи 
комісії з розслідування. Так, потрібно буде 

складати акт за формою Н‑1/П (якщо 

нещасний випадок пов'язаний із 
виробництвом) або Н-1/НП (якщо не 
пов'язаний), а акт за формою Н-5 скасують. 

 
Порядок розслідування та обліку нещасних 

випадків, професійних захворювань та аварій на 
виробництві, затверджений Постановою КМУ від 

17.04.2019 р. № 337 

 

Роботодавці зобов'язані створювати 
службу охорони праці: Мінсоцполітики 

Мінсоцполітики нагадало, що 
роботодавці мають створити службу охорони 
праці підприємства залежно від чисельності 
працівників та умов праці.  

Роботодавець самостійно розробляє і 
затверджує Положення про службу охорони 
праці свого підприємства, визначає структуру 
служби, її чисельність, основні завдання, 
функції та права її працівників відповідно до 
законодавства. 

При цьому він має керуватися Типовим 
положення про службу охорони праці, 
затвердженим наказом Держкомітету з 
нагляду за охороною праці від 15.11.2004 р. 
№ 255 та урахувати специфіку виробництва 
та видів діяльності, чисельність працівників, 
умови праці та інші фактори. 

Нагадаємо: функції служби охорони 
праці можуть виконувати (при відповідній 
підготовці): 

- особи за сумісництвом - якщо 
кількість працівників менше 50 осіб; 

- сторонні спеціалісти на договірних 
засадах - якщо кількість працюючих менше 20 
осіб (ст. 15 Закону України "Про охорону 
праці"). 

 
Лист Мінсоцполітики України від 15.02.2019 

р.  № 138/0/206-19 

СУДОВА ПРАКТИКА 

Розрахунки проведено шляхом 
взаємозаліку заборгованостей: чи 
можливе відшкодування ПДВ 

 
У 2015 році ТОВ уклало договір 

оренди нежитлового приміщення — частини 
першого поверху лісопильного цеху. 

У 2016 році до цього договору була 
укладена додаткова угода про припинення 
зобов’язань шляхом заліку зустрічних 
однорідних вимог: 

- орендодавець (ТОВ) є кредитором, а 
орендар — боржником в частині не сплаченої 
орендної плати за договором оренди за 
період з 01.07.2015 по 31.10.2016 в сумі 
66493,16 грн (в т.ч. ПДВ 11082,19 грн); 

- орендар є кредитором, а 
орендодавець (ТОВ) — боржником в частині 
проведених невід’ємних поліпшень 
орендованого майна за період з 01.07.2015 
по 31.10.2016 в сумі 66493,16 грн (в т.ч. ПДВ 
11082,19 грн); 
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- розмір зустрічних грошових вимог за 
договором оренди, що підлягають заліку, 
складає 66493,16 грн (в т.ч. ПДВ 11082,19 
грн). З моменту набрання сили угоди 
зобов’язання сторін припиняються в розмірі 
66493,16 грн (в т.ч. ПДВ 11082,19 грн). 

Отже, ТОВ до складу податкового 
кредиту та до бюджетного відшкодування в 
декларації з ПДВ за жовтень 2016 року 
включило 11082,19 грн ПДВ (номенклатура 
товарів/послуг продавця «Часткове 
відшкодування поліпшень орендованого 
майна») по податковій накладній, розрахунки 
по якій проведено шляхом зарахування 
зустрічних вимог, що підлягають заліку, на 
загальну суму 66493,16 грн, в т. ч. ПДВ 
11082,19 грн. Розрахунки проведено не в 
грошовій формі, а у формі взаємозаліку. 

Під час проведення камеральної 
перевірки податківці затребували від ТОВ 
платіжні доручення про оплату включених до 
бюджетного відшкодування 11082,00 грн 
ПДВ, які не отримало, бо ж було проведене 
зарахування зустрічних однорідних вимог. 
Тож тут податківці заявили про порушення 
норм пп. «б» п. 200.4 ПКУ і завищення 
бюджетного відшкодування на 11082,00 грн. 
Відповідно, був нарахований штраф (5541,00 
грн). 

ТОВ вирішило оскаржити таке рішення 
контролерів. Процедура адміноскарження 
нічого не дала — ДФСУ залишила без 
розгляду скаргу ТОВ. 

А ось судді першої та апеляційної 
інстанції задовольнили вимоги ТОВ. 
Підтримав їх і касаційний суд. Після аналізу 
норм ПКУ судді дійшли такого висновку: 
бюджетному відшкодуванню підлягає сума 
коштів, розрахована згідно з п. 200.1 ПКУ, яка 
фактично сплачена отримувачем 
товарів/послуг у попередніх та звітному 
податкових періодах постачальникам таких 
товарів/послуг або до Держбюджету України. 
При цьому, під фактичною сплатою слід 
розуміти не грошову форму розрахунків, а 
факт сплати податку, який сплачений 
отримувачем в ціні товарів/послуг 
постачальникам таких товарів/послуг або до 
Держбюджету України. 

Отже, бюджетне відшкодування сум 
ПДВ за податковими накладними, розрахунки 
по яких проведено шляхом зарахування 

зустрічних вимог, можливе тільки після 
схвалення в суді. 

 
Див. постанову Верховного Суду від 05.03.2019 р. № 

807/782/17. 

Суд визнав протиправними критерії 
ризиковості для блокування податкових 
накладних 

Платник ПДВ звернувся до суду з 
вимогою відкликати лист ДФСУ від 05.11.2018 
р. № 4065/99-99-07-05-04-18, яким визначено 
критерії ризиковості для блокування 
податкових накладних. Позовні вимоги 
обґрунтовуються тим, що критерії 
ризиковості, запровадженні цим листом з 
порушенням вимог законодавства. 

Так, відповідно до п. 10 Порядку 
зупинення реєстрації податкової 
накладної/розрахунку коригування в Єдиному 
реєстрі податкових накладних, 
затвердженого постановою КМУ від 
21.02.2018 р. № 117, (далі — Порядок № 117) 
критерії ризиковості платника податку, 
критерії ризиковості здійснення операцій, 
перелік показників, за якими визначається 
позитивна податкова історія платника 
податку, визначає ДФС та надсилає на 
погодження Мінфіну. 

Мінфін у дводенний строк погоджує 
або надсилає ДФС на доопрацювання 
зазначені критерії та перелік показників, за 
якими визначається позитивна податкова 
історія платника податку. 

Про визначені критерії ризиковості 
платника податку, критерії ризиковості 
здійснення операцій, перелік показників, за 
якими визначається позитивна податкова 
історія платника податку, ДФС інформує 
Комітет Верховної Ради України з питань 
податкової та митної політики та оприлюднює 
погоджені критерії на своєму офіційному веб-
сайті. 

Утім, вказані критерії ризиковості, 
визначені листом ДФСУ від 05.11.2018 р. № 
4065/99-99-07-05-04-18, не були затверджені 
нормативним актом ДФСУ та не були 
погоджені Мінфіном, що суперечить вимогам 
п. 10 Порядку № 117. 

ДФСУ не доведено суду, що під час 
прийняття критеріїв ризиковості платника 
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податку було дотримано регуляторних 
процедур. Натомість з матеріалів справи 
вбачається протилежне. 

Окрім того, постановою КМУ від 
28.12.1992 р. № 731 затверджено Положення 
про державну реєстрацію нормативно-
правових актів міністерств, інших органів 
виконавчої влади, відповідно до п. 3 якого, на 
державну реєстрацію подаються нормативно-
правові акти, прийняті уповноваженими на це 
суб’єктами нормотворення в електронній або 
паперовій формі в порядку, визначеному 
Мін’юстом, що містять норми права, мають 
неперсоніфікований характер і розраховані 
на неодноразове застосування, незалежно 
від строку їх дії (постійні чи обмежені певним 
часом) та характеру відомостей, що в них 
містяться. 

Критерії ризиковості платника податку 
не були зареєстровані у Міністерстві юстиції 
України (протилежного суду не доведено), а 
тому вважаються такими, що не набрали 
чинності, і не можуть бути застосовані. 

Отже, суд встановив, що 
запровадження ДФСУ критеріїв ризиковості 
листом від 05.11.2018 р. № 4065/99-99-07-05-
04-18 є протиправним і тому зобов’язав 
ДФСУ відкликати цей лист, як такий що не 
підлягає виконанню. 

 
рішення Окружного адміністративного суду міста 

Києва від 26.04.2019 р. у справі № 640/1240/19. 

 

Чи можна відмовити органу ДФС у наданні 
інформації якщо на бланку відсутня 
печатка 

Нещодавно ВС/КАС виніс рішення, в 
якому визначив, що відсутність печатки 
органу ДФС на запиті про надання інформації 
є підставою не надавати запитувану 
інформацію. Про це йдеться в постанові від 
26.02.2019 р. № 826/9082/15. 

Так, згідно норм п. 73.3 ПКУ, 
контролюючі органи мають право звернутися 
до платників податків та інших суб’єктів 
інформаційних відносин із письмовим 
запитом про подання інформації (вичерпний 
перелік та підстави надання якої встановлено 
законом), необхідної для виконання 
покладених на контролюючі органи функцій, 

завдань, та її документального 
підтвердження. 

Такий запит підписується керівником 
(заступником керівника) контролюючого 
органу і повинен містити: 

1) підстави для надіслання запиту, із 
зазначенням інформації, яка це підтверджує; 

2) перелік інформації, яка запитується, 
та перелік документів, які пропонується 
надати; 

3) печатку контролюючого органу. 
У даній справі на адресу підприємства 

надійшов запит органу ДФС про надання 
інформації щодо його господарської 
діяльності. Однак підприємство повідомило 
податковий орган про неможливість надати 
затребувані інформацію та документи, 
оскільки запит відповідача оформлено з 
порушенням п. 73.3 ПКУ, а саме не містить 
печатки податкового органу. Така відмова 
стала підставою для проведення 
документальної позапланової виїзної 
перевірки згаданого підприємства. 

КАС погодився з позицією про 
незаконність наказу про проведення 
перевірки та скасував його. КАС вказав, що 
посилання контролюючого органу, які 
фактично були взяті до уваги судами 
попередніх інстанцій при прийнятті 
оскаржуваних судових рішень, про те, що 
недоліки допущені відповідачем в оформлені 
письмового запиту не можуть бути 
самостійною підставою для визнання дій 
щодо направлення такого запиту платнику 
податків протиправними та спричинити його 
недійсність, з урахуванням того, що такий 
запит надруковано на офіційному бланку 
податкового органу, з датою та вихідним 
номером, суд вважає необґрунтованими, 
оскільки податковим органом при оформленні 
спірного запиту було порушено пряму 
вказівку визначену ПКУ щодо його 
оформлення. Відсутність печатки на 
письмовому запиті направленому 
контролюючим органом на адресу позивача 
неможна віднести до недоліків, випадково 
допущених при їх оформленні. 

 
постанова ВС/КАС від 26.02.2019 р. № 826/9082/15 
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Підприємства не можуть обмінюватися 
працівниками в рамках договору 
партнерства 

Кодекс законів про працю України  не 
передбачає можливості обміну трудовими 
ресурсами у рамках договору про співпрацю 
(партнерство). 

Це підтверджує постанова Шостого 
апеляційного адміністративного суду  від 
03.04.2019 р. у справі №  2340/2901/18. 

За обставинами справи підприємець 
оскаржив постанову Управління Держпраці у 
Черкаській області у судовому порядку. Свої 
вимоги обґрунтовував, зокрема тим, що 
працівник був залучений до роботи на 
підставі договору про співпрацю 
(партнерство), умови якого на думку позивача 
дають можливість взаємного обміну 
найманими працівниками між сторонами, що 
його уклали. Вказаний договір укладено між 
позивачем та іншим суб’єктом 
господарювання, в якого залучений працівник 
був оформлений по трудовому договору. З 
цих підстав позивач вважав, що не мав 
укладати з цим працівником трудовий 
договір. 

Черкаський окружний 
адміністративний суд 06.12.2018 ухвалив 
рішення, яким відмовив Позивачу у 
задоволенні позовних вимог. Вказане 
рішення було залишене без змін постановою 
Шостого апеляційного адміністративного суду 
від 03.04.2019. 

Прийняття працівника здійснюється 
шляхом укладення трудового договору згідно 
ст.ст. 21, 24 КЗпП. Переведення працівника 
на іншу роботу на тому ж підприємстві, в 
установі, організації, а також переведення на 
роботу на інше підприємство, в установу, 
організацію або в іншу місцевість, хоча б 
разом з підприємством, установою, 
організацією – відповідно до ст. 32 КЗпП. 

 
постанова Шостого апеляційного 

адміністративного суду  від 03.04.2019 р. у справі №  
2340/2901/18 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 


