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ДЛЯ ВСІХ 

Індекс інфляції за ЛИПЕНЬ 2019р. – 99,4% 

З’явилися норми тривалості робочого 
часу на 2020 рік 

Мінсоцполітики,традиційно, надало 
щорічний приклад розрахунку норми 

тривалості робочого часу (наразі - на 2020 рік), 
розрахованої за календарем п'ятиденного 
робочого тижня із двома вихідними в суботу 
та неділю з однаковою тривалістю часу 
роботи за день упродовж робочого тижня та 
відповідним зменшенням тривалості роботи 
напередодні святкових та неробочих днів. 

Також у листі зауважено, що за 
графіком п'ятиденного робочого тижня з 
вихідними у суботу та неділю у 2020 році: 

 вихідний день у неділю 8 березня може 
бути перенесено на понеділок 9 березня, 

 вихідний у неділю 19 квітня - на понеділок 
20 квітня, 

 вихідний у суботу 9 травня - на понеділок 
11 травня, 

 вихідний у неділю 7 червня - на понеділок 
8 червня, 

 вихідний у неділю 28 червня - на 
понеділок 29 червня. 

Лист Мінсоцполітики України «Про розрахунок 
норми тривалості робочого часу на 2020 рік» від 

03.08.2019 р. 

Із 8 серпня купувати валюту можна за 
кредитні кошти 

У межах валютної лібералізації 
Нацбанк дозволив бізнесу купувати іноземну 
валюту за рахунок кредитних коштів у гривні 
без обмежень по сумі.  

Зазначене послаблення дасть змогу 
підприємствам ефективніше управляти 
ліквідністю і купувати необхідні обсяги 
валюти для виконання власних зобов’язань у 
зручний для себе час. 

У зв’язку з цим, із 8 серпня суб’єктам 
господарювання не потрібно отримувати 
довідку про те, що кошти не кредитні. Із  
зазначеної дати банки не превірятимуть за які 
кошти купується валюта. 

Також удосконалено валютний нагляд 
за дотриманням бізнесом граничних строків 
розрахунків за зовнішньоекономічними 
операціями. Банки зобов’язані завершувати 
нагляд за експортними операціями впродовж 
5 робочих днів з моменту отримання від 
Національного банку інформації про зміну 
обслуговуючого банку в митній декларації 
клієнта. Це дозволить уникати подвійного 
контролю клієнтської операції. Крім цього, 
уточнено порядок здійснення нагляду за 
імпортними операціями у випадку зміни 
обслуговуючого банку в митній декларації. 

Постанова Правління НБУ від 06.08.2019р. №104. 
Чинна з 08.08.2019р. 

Друге пришестя ДПСУ: розпочала роботу 
Державна податкова служба України 

На заміну Державної фіскальної 
служби прийшла Державна податкова служба 
України. 

28 серпня 2019 року завершено всі 
заходи щодо утворення ДПС та забезпечення 
здійснення ДПС повноважень і виконання 
функцій, визначених Положенням про 
Державну податкову службу України, 
затвердженим постановою КМУ від 
06.03.2019р. №227.  

Про це платникам податків повідомили 
на сайті ДФС України: http://sfs.gov.ua/media-
tsentr/novini/390326.html. 

У ДПС України вже є робочий 
офіційний сайт: www.tax.gov.ua. 

Кабмін передав Державній податковій 
службі функції з реалізації державної 
податкової політики, державної політики з 
адміністрування єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування, державної політики у сфері 
боротьби з правопорушеннями під час 
застосування податкового законодавства, а 
також законодавства з питань сплати єдиного 
внеску та законодавства з інших питань, 
контроль за дотриманням якого покладено на 
ДПС. 

Розпорядження Уряду від 21.08.2019р. №682-р. 
Чинне з 21.08.2019р.  

http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/390326.html
http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/390326.html
http://www.tax.gov.ua/
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НЕ ДЛЯ ВСІХ, АЛЕ ВАЖЛИВО 

Відкоригували форму Звіту про 
контрольовані операції 

Мінфін затвердив зміни до Звіту про 
контрольовані операції та порядку його 
складання, які було затверджено наказом від 
13.01.2017р. №8. 

Форма Звіту зазнала невеликих, однак 
важливих змін.  

Переважним чином, зміни стосуються 
відображення в Звіті операцій між 
нерезидентом та його постійним 
представництвом в Україні. 

Зокрема, у разі здійснення 
господарських операцій (у т. ч. 
внутрішньогосподарських розрахунків, тобто 
отримання фінансування від материнської 
компанії) між нерезидентом та його постійним 
представництвом в Україні потрібно 
зазначати повну назву нерезидента. 

А у графах 14 та 15 додатка до Звіту 
слід записувати дату проведення відповідної 
господарської операції 
(внутрішньогосподарських розрахунків, тобто 
отримання фінансування), зокрема, дату 
отримання фінансування поточної діяльності 
постійного представництва. 

У разі заповнення рядка «Код ознаки 
пов'язаності особи» разом з додатком 
потрібно  надати інформацію, яка заповнена 
за встановленою формою (крім кодів 512 - 
515 та 517 – 518). В інформації про 
пов'язаність осіб має зазначатись номер 
додатка, до якого її надають. 

Якщо контрольовану операцію 
здійснюють без контракту (договору), у 
графах 7 та 8 додатка до Звіту вказують 
реквізити документа, на підставі якого 
проводилась контрольована операція. 

Якщо нерезидент фінансує поточну 
діяльность постійного представництва в 
Україні у грошовій формі, у графі 16 додатка 
до Звіту проставляють «0». Якщо таке 
фінансування у грошовій формі є предметом 
контрольованої операції, то у графі 17 
додатка до Звіту потрібно записати суму 
фінансування у валюті операції. 

Також, у зв’язку з цими змінами 
підкориговано й  форму Інформації про 
пов'язаних осіб та кодування ознак 
пов'язаності осіб. 

Наказ Мінфіну України від 10.06.2019р.  №242. 
Чинний із 09.08.2019р. 

Податківцям дозволили переривати ТЦО-
перевірку 

Мінфін вніс зміни до 
Порядку проведення перевірки з питань 
дотримання платником податків принципу 
«витягнутої руки», затвердженого наказом 
Мінфіну від 10.03.2016р. №344. 

Розділ IV цього Порядку тепер має 
назву «Продовження/переривання строку 
проведення перевірки дотримання принципу 
«витягнутої руки», який доповнили новим 
пунктом. Визначили, що строк перевірки 
платника податків щодо дотримання 
принципу «витягнутої руки» можна 
переривати до завершення судових 
процедур, у яких суд розглядає позови 
платника податків з питань призначення, 
проведення або предмета такої перевірки. 

Переривання перевірки оформлюють 
наказом. Його копію не пізніше ніж наступного 
робочого дня вручають платникові податків 
або його уповноваженому представнику під 
підпис або надсилають поштою. 

У Порядку з’явився новий розділ 
«V.Проведення зустрічі з платником податків 
для обговорення методології визначення 
відповідності умов контрольованих операцій 
принципу «витягнутої руки». Тепер, щоб 
обговорити методологію визначення 
відповідності умов контрольованих операцій 
принципу «витягнутої руки», за якою 
перевірятимуть платника, орган контролю 
має право проводити зустрічі з 
платником(уповноваженими ним особами). 

Для організації такої зустрічі платнику 
або його уповноваженому представнику 
надсилають письмове запрошення. У ньому 
зазначають підстави запрошення, дату, час і 
місце проведення зустрічі. За результатами 
зустрічі складають протокол. 

 Наказ Мінфіну України від 16.07.2019р. №307. 

Набирає чинності з дня, наступного за днем 
опублікування. 
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Підкориговано Порядок подання 
фінзвітності: малі підприємства – 
звітують поквартально 

До Порядку подання фінансової 
звітності, затвердженого . З основного - малі 
підприємства (крім платників єдиного податку 
групи 3) тепер позбавлені права подавати 
фінзвітність тільки раз на рік. Вони повинні 
подавати і проміжну (квартальну) 
фінзвітність. 

Раніше, якщо ви були малим 
підприємством - «прибутником» -
високодоходником (т.б. мали подавати разом 
з квартальною декларацією з податку на 
прибуток і фінзвітність), то в статистику 
проміжну звітність ви не зобов'язані були 
подавати. Відповідно не зобов'язані були 
дотримуватися квартальних «статсроків» (не 
пізніше 25 числа місяця, наступного за 
звітним кварталом). Тому при поданні 
квартальної фінзвітності ви орієнтувалися на 
граничні терміни подання квартальної 
декларації з податку на прибуток. 

Тепер же доведеться дотримуватися і 
строків для подання звітності до органів 
статистики. 

Наказ Мінфіну України від 17.07.2019р. №625 

Інструкцію з бухобліку ПДВ скасували, але 
не заборонили використовувати 

Мінфін визнав такою, що втратила 
чинність Інструкцію з бухгалтерського обліку 
ПДВ, затверджену наказом від 01.07.1997р. 
№141. 

Зазначений наказ набере чинності з 
дня опублікування (орієнтовно 09.08.2019 р.). 

Водночас, для бухобліку ПДВ вимоги 
Інструкції про застосування Плану рахунків 
бухгалтерського обліку активів, капіталу, 
зобов'язань і господарських операцій 
підприємств і організацій, затвердженої 
наказом Мінфіну від 30.11.1999 р. № 291, 
залишаються актуальними. 

Власне, не дивлячись на скасування 
Інструкції, ніщо не забороняє підприємствам 
– платникам ПДВ продовжувати 
використовувати для бухобліку ПДВ 
передбачений Інструкцією підхід. 

Наказ Мінфіну України  від 18.06.2019р.  №247 

Оновили форму Декларації про доходи 

Мніфін затвердив нову форму 
декларації про майновий стан і доходи та 
оновив інструкцію про її заповнення. 

Окрім самої форми податкової 
декларації тепер є три додатки до неї: 

 розрахунок податкових зобов'язань з 
податку на доходи фізичних осіб та 
військового збору з доходів, отриманих 
від операцій з інвестиційними активами 
(додаток Ф1); 

 розрахунок податкових зобов'язань з 
податку на доходи фізичних осіб та 
військового збору з доходів, отриманих 
самозайнятою особою (додаток Ф2); 

 розрахунок суми податку, на яку 
зменшуються податкові зобов'язання з 
податку на доходи фізичних осіб, у 
зв'язку з використанням права на 
податкову знижку (додаток Ф3). 

Необхідність оновити податкову 
декларацію про майновий стан і доходи 
виникла з огляду на зміни в податковому 
законодавстві: 

1. Розширили перелік витрат, 
дозволених до включення до податкової 
знижки. А саме доповнили пп. 166.3.9 ПКУ, 
що передбачає право на включення до 
податкової знижки суми коштів у вигляді 
орендної плати за договором оренди житла 
(квартири, будинку), оформленим відповідно 
до вимог чинного законодавства, фактично 
сплачених платником податку, який має 
статус внутрішньо переміщеної особи. 

2. Оскільки перелік витрат під час 
застосування права на податкову знижку 
збільшили, то виокремили порядок 
розрахунку суми податку, на яку зменшують 
податкові зобов'язання з ПДФО, у зв'язку із 
використанням права на податкову знижку, в 
окремий додаток Ф3. 

3. Суми винагород та інших 
виплат, нарахованих (виплачених) 
платнику податку відповідно до ЦПД 
фізособами – єдинниками 4 групи, які 
провадять діяльність виключно в межах 
фермерського господарства, їх отримувач 
зобов'язаний включити до доходів у річній 
податковій декларації за звітний рік та 
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самостійно сплатити з них податки та збори. 
Для реалізації зазначеної норми у формі 
податкової декларації передбачили окремий 
рядок 10.2 для відображення вищенаведених 
доходів. 

4. Суми податку, нараховані 
податковим агентом із доходів за 
здавання фізособами в оренду 
(суборенду, емфітевзис) земельних 
ділянок, сплачує такий податковий агент до 
відповідного бюджету за місцезнаходженням 
таких об'єктів оренди (суборенди, 
емфітевзису). Для реалізації зазначеної 
норми у формі податкової декларації 
передбачили окремі рядки: 

«10.4.1» – для відображення 
вищенаведених доходів; 

«17» – для відображення податку 
(військового збору) з таких доходів. 

Наказ Мінфіну України  від 25.04.2019р. №177.  

Чинний з 07.08.2019р. 

Змінено декларацію акцизного податку та 
порядок її заповнення 

Мінфін затвердив зміни до форми 
декларації акцизного податку (далі – 
Декларація) та порядку її заповнення та 
подання. 

У декларації змін зазнали розділи А, Б, 
В, Г та Е. 

Також змінено назви деяких додатків 
до декларації. Зокрема, викладено в новій 
редакції назву: 

додатка 1 — «Додаток 1. Розрахунок 
суми акцизного податку з підакцизних товарів 
(продукції) (крім транспортних засобів), на які 
встановлено специфічні ставки акцизного 
податку (крім операцій, визначених 
підпунктами 213.1.9, 213.1.11, 213.1.12 пункту 
213.1 статті 213 розділу VI Кодексу)»; 

додатка 1-1 — «Додаток 1-1. 
Розрахунок суми акцизного податку з 
реалізації пального згідно із підпунктом 
213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI 
Кодексу»; 

додатка 4 — «Додаток 4. Обороти, що 
звільняються від оподаткування, 
оподатковуються за нульовою ставкою". 

Додаток 1-1 та 7 до 
декларації викладено у новій редакції. 

Також Декларацію доповнено новими 
додатками. А саме, з’явились: 

додаток 1-2 — Розрахунок суми 
акцизного податку з реалізації спирту 
етилового згідно із підпунктом 213.1.12 ПКУ; 

додаток 1-3 — Розрахунок суми 
акцизного податку з транспортних засобів, що 
оподатковуються згідно із підпунктами 
215.3.5, 215.3.5-1, 215.3.5-2, 215.3.6, 215.3.7, 
215.3.8 ПКУ; 

додаток 11 — Розрахунок суми 
акцизного податку, що підлягає відніманню, з 
пального, під час виробництва якого як 
сировину використано інші оподатковувані 
підакцизні товари, згідно із пунктом 217.6 
ПКУ; 

додаток 12 — Довідка про цільове 
використання спирту етилового (біоетанолу) 
його виробником як сировини для 
виробництва продукції, визначеної у підпункті 
229.1.16 ПКУ; 

додаток 13 — Інформація про 
повітряні судна, які були заправлені, та про 
обсяги бензинів авіаційних або палива для 
реактивних двигунів, використані для 
заправлення таких суден, яка надається 
згідно із підпунктом 229.8.10 ПКУ. 

 Наказ Мінфіну України від 08.05.2019р. №189. 
Чинний з 09.08.2019р. 

Декларацію з турзбору нарешті 
адаптували до вимог законодавства 

Мінфін підготував нову редакцію 
декларації з туристичного збору. В ній 
передбачили: 

 нову базу справляння турзбору; 

 можливість зазначати різні ставки збору, 
встановлені органом місцевого 
самоврядування для внутрішнього або 
для в’їзного туризму; 

 розрахунки суми авансових платежів. 

Також передбачили, що у разі 
визначення суб’єкта господарювання 
податковим агентом на території 
адміністративно-територіальних одиниць, які 
відповідають різним кодам органів місцевого 
самоврядування за КОАТУУ, але ці 

https://buhgalter911.com/public/uploads/news/Img_2019/08_2019/05.08.2019_11.08.2019/Nakaz_Minfin_189.doc
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адміністративно-територіальні одиниці 
обслуговує один контролюючий 
орган, подавати маєте одну декларацію з 
кількома додатками відповідного типу. Зараз 
— окремо по кожній адміністративно-
територіальній одиниці. 

Зміни прийняті для виконання вимог 
Закону України від 23.11.2018р. №2628-VIII, 
відповідно до якого, зокрема: 

 змінили базу справляння турзбору — 
вартість проживання (ночівлі) на кількість 
діб тимчасового розміщення у місцях 
проживання (ночівлі); 

 визначили новий порядок встановлення 
ставки збору — ставку застосують не до 
вартості проживання, а до розміру 
мінімальної заробітної плати; 

 передбачили, що на підставі рішення 
сільської, селищної, міської ради або ради 
об’єднаної територіальної громади, що 
створили згідно із законом та 
перспективним планом формування 
територій громад турзбір можна 
сплачувати авансовими внесками, які 
відображають у податковій декларації за 
звітний (податковий) квартал; 

 визначили поняття внутрішнього та 
в’їзного туризму, для яких передбачені 
різні граничні межі ставок турзбору. 

Наказ Мінфіну України від 08.05.2019р. №186. 

 

ГАЛУЗЕВІ НОВАЦІЇ 

Діють нові вимоги до маркування 
харчових продуктів 

Із 6 серпня 2019 року діють нові 
правила маркування харчових продуктів, які 
розширюють перелік інформації, обов’язкової 
для надання та змінюють зазначення 
мінімального терміну придатності продуктів. 

Ці зміни було ухвалено з метою 
приведення українського законодавства у 
відповідність з положеннями Регламенту ЄС 
№1169/2011 від 25.10.2011р. 

Відтепер виробникам необхідно 
обовязково вказувати на упаковках і 
етикетках наступну інформацію про харчовий 
продукт:  

1. Назву харчового продукту. 

Назвою харчового продукту є офіційна 
назва (назва встановлена нормативно-
правовим актом або національним 
стандартом). Якщо такої нема – то звична 
назва (та, яка зрозумілою споживачу без 
додаткових роз’яснень). Якщо і звичної назви 
нема - застосовується описова назва 
харчового продукту. 

2. Фізичний стан харчового продукту. 

Інформація про фізичний стан 
(продукт сублімованої сушки, 
швидкозаморожений, концентрований, 
копчений, порошкоподібний, рідкий тощо) має 
супроводжувати назву харчового продукту, 
наприклад, «Ковбаса сирокопчена». 

3. Перелік/кількість інгредієнтів. 

Включає всі інгредієнти харчового 
продукту, які вказуються в порядку 
зменшення їхньої масової частки. У деяких 
випадках - у відсотках. Певні інгредієнти 
позначаються назвою категорії, до якої вони 
належать, одразу після якої зазначається 
їхня назва або індекс відповідно до 
європейської цифрової системи (так звані 
«ешки»). 

4. Наявність алергенів. 

Виділяються окремим кольором, 
шрифтом, стилем. 

І це стосується не лише тих продуктів, 
які ми купуємо в магазинах, а й готових страв, 
які замовляємо в закладах громадського 
харчування.  

5. Позначка «з ГМО», якщо частка 
ГМО перевищує 0,9%. «Без ГМО», за 
підтвердження відсутності ГМО. 

6. Термін придатності. 

Вводяться терміни придатності: 
«Вжити до…», «Краще спожити до…», 
«Краще спожити до кінця…». 

7. Умови зберігання/використання. 

Для харчових продуктів, які 
потребують спеціальних умов зберігання 
та/або умов використання; після відкриття 
упаковки. 

8. Відповідальний за інформацію 
про харчовий продукт. 

Назва оператора ринку харчових 
продуктів. 
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9. Країна походження/місце 
походження зазначається у випадках: 

- якщо відсутність такої інформації може 
ввести споживача в оману;  

- для окремих типів м’яса;  

- якщо країна/місце походження харчового 
продукту не збігаються з країною/місцем 
походження основного інгредієнта. 

10. Інструкція з використання. 

Якщо її відсутність може ускладнити 
використання продукту. 

11. Фактичний вміст спирту етилового 
(для напоїв із вмістом понад 1,2%). 

Інформація про назву, кількість 
харчового продукту та наявність спирту у 
дозуванні понад 1,2% має розміщуватися в 
одному полі видимості. 

12. Поживна цінність. 

Включає інформацію про енергетичну 
цінність, вміст жирів, насичених жирів, 
вуглеводів, цукрів, білків та солі. 

13. Чи піддавався харчовий продукт 
заморожуванню/розморожуванню. Якщо 
піддавався заморожуванню - зазначається 
дата. 

Якщо упаковка товару менш ніж 10 
см2, обов’язково зазначати лише назву 
продукту, алергени, кількість, мінімальний 
термін придатності. Інше - на запит 
споживача. 

Інформація, яка наноситься 
оператором ринку на маркування в 
добровільному порядку, не повинна вводити 
споживачів в оману чи заплутувати 
споживача. За потреби вона має базуватися 
на відповідних наукових даних. 

Уся інформація має зазначаютися 
державною мовою (переклад іншою мовою за 
бажанням оператора ринку). Надписи мають 
бути точними, чіткими, зрозумілими, 
розбірливими, розміщеними на видному місці 
(на упаковці, етикетці). Не повинні 
приховуватися іншою текстовою або 
графічною інформацією. 

Закон України «Про інформацію для 
споживачів щодо харчових продуктів» від 

06.12.2018 р. №2639-VIII. Чинний з 06.08.2019р. 

З’явилися нові вимоги до органічного 
виробництва та маркування органіки 

Відповідно до положень нового Закону 
повноваження здійснювати державний 
контроль (нагляд) у сфері органічного 
виробництва, обігу та маркування органічної 
продукції надано Держпродспоживслужбі, яка 
перевірятиме діяльність операторів та органів 
сертифікації, а також проводитиме планові та 
позапланові заходи моніторингу органічної 
продукції на ринку з метою запобігання 
потраплянню на ринок неорганічної продукції, 
маркованої як органічна. 

Крім цього, ст.40 Закону встановлено 
відповідальність за порушення законодавства 
у сфері органічного виробництва.  

Так, особи, які реалізують продукцію, 
марковану як органічна, нестимуть 
відповідальність за введення в обіг або 
реалізацію продукції без сертифіката, що 
засвідчує відповідність процесу виробництва 
продукції та/або її обігу вимогам 
законодавства у сфері органічного 
виробництва, обігу та маркування органічної 
продукції або вимогам законодавства 
держави походження такої продукції. На них 
накладатимуться штрафи у розмірі від п'яти 
до восьми мінімальних зарплат (у 2019 
році – це від 20 865 грн до 33 384 грн). 

Застосування слова «натуральний» 
щодо молочних продуктів чи їхніх інгредієнтів 
допустимо, якщо вони відповідають таким 
критеріям: 

 не вироблені з сировини штучного 
походження; 

 продукт або інгредієнт не містить 
інгредієнтів, вироблених із сировини 
штучного походження; 

 продукт або інгредієнт не містить штучних 
барвників, штучних ароматизаторів, 
консервантів, стабілізаторів, харчових 
добавок, підсолоджувачів; 

 продукт або інгредієнт отримано або 
вироблено із сировини в результаті 
фізичних та/або ферментативних, та/або 
мікробіологічних процесів переробки; 

 продукт або інгредієнт вироблено без 
застосування методів генної інженерії. 
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Якщо ж у молочних продуктах були 
повністю або частково замінені складові 
молока (молочний жир, молочний білок, 
лактоза), або такий продукт вироблений із 
використанням жирів або білків немолочного 
походження чи будь-яких стабілізаторів та 
консервантів, то його маркувати як 
«натуральний» заборонено. 

За порушення – штрафні санкції в 
розмірі 3 – 5 мінімальних зарплат (від 12 519  
до 20 865 грн). 

Крім того, Закон запроваджує ведення 
Мінагрополітики реєстрів операторів, органів 
сертифікації, органічного насіння і садивного 
матеріалу.  

Відкритість та загальнодоступність цих 
реєстрів надасть можливість громадянам, 
суб’єктам ринку органічної продукції, 
учасникам ринку, іншим заінтересованими 
особам отримувати актуальну, достовірну 
інформацію стосовно операторів органічного 
ринку, органів сертифікації, що мають право 
на проведення сертифікації органічного 
виробництва та/або обігу органічної продукції, 
а також наявності на ринку України 
органічного насіння і садивного матеріалу.  

Закон України «Про основні принципи та 
вимоги до органічного виробництва, обігу та 

маркування органічної продукції» від 10.07.2018р. 
№2496-VIII. Чинний з 02.08.2019р. 

 

ПЕРЕВІРКИ І НЕ ТІЛЬКИ 

Варто напружитися: затвердили новий 
порядок перевірок Держпраці 

Варто нагадати, що попередню 
Постанову №295, якою був затверджений 
Порядок здійснення державного контролю за 
додержанням законодавства про працю, 
скасовано судом із 14.05.2019 р. 

За новими правилами, причинами для 
перевірок Держпраці стануть: 

1. Не виконання виданого припису. 

2. Звернення працівника про порушення 
його трудових прав. 

3. Отримання інформації з відкритих джерел 
і ЗМІ про те, що на підприємстві є 
неоформлені працівники. 

4. Сигнал від інших перевіряючих. 
Наприклад, податкової інспекції, 
Пенсійного фонду або профспілок. 

5. Виявлення заборгованості із зарплати на 
підприємстві. 

6. Невідповідність задекларованої 
кількості працівників з обсягами 
виробленої продукції. 

7. Щонайменше 30% працівників 
отримують зарплату менше 
мінімальної. 

8. Протягом місяця в компанії мінімум 
на 20% збільшилася кількість 
співробітників, які працюють 
неповний робочий день. 

9. Один і той же підрядник виконує 
роботу за цивільно-правовими 
договорами у одного роботодавця 
більше року. 

10. На підприємстві протягом року не 
провела індексацію зарплат. 

11. На фірмі мінімум 30% працівників 
трудяться за цивільно-правовими 
договорами. 

12. У компанії працює 20 і більше осіб і у них 
на протязі місяця відбулося скорочення 
персоналу мінімум на 10%. 

13. За дорученням прем'єр-міністра, 
уповноваженої з прав людини, за запитом 
від народного депутата і т.д. 

Практичні поради експертів KEYNAS  

Хочемо поділитися нашими 
практичними напрацюваннями в частині 
планових виїзних податковий перевірок, а 
саме: 

- організаційних аспектів; 

- поведінки до, під час та після 
перевірки; 

- порядку документального 
оформлення. 

Із детальною інформацією щодо 
данного питання Ви зможете ознайомитися 
за посиланням: Планові податкові перевірки. 

 

http://keynas.com/wp-content/uploads/2019/06/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B8.pdf
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РОЗ’ЯСНЕННЯ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ 

Податок на прибуток 

Наслідки безоплатної передачі ОЗ за 
договором позички: новаторство від 
податківців 

ДФС роз’яснила, що ПКУ не 
передбачає коригування фінрезультату до 
оподаткування на різниці у разі здійснення 
операцій з передачі основних засобів у 
безоплатне строкове користування.  

Водночас у такому випадку платник 
податку втрачає право нараховувати 
амортизацію основних засобів відповідно до 
положень п. 138.3 ПКУ, на яку зменшують 
фінрезультат до оподаткування згідно з п. 
138.2 ПКУ. 

Також контролери надали деякі 
роз’яснення стосовно ПДВ. Серед іншого 
фахівці ДФС наголосили, що операція 
платника податку з надання позички, в 
тому числі на безоплатній основі, є 
об'єктом оподаткування ПДВ. Таку 
операцію оподатковують ПДВ за ставкою 20% 
виходячи з бази оподаткування визначеної 
відповідно до п. 188.1 ПКУ, тобто не нижче 
звичайних цін. Далі в ІПК уточнили, що у 
зазначеній ситуації базу оподаткування ПДВ 
визначають виходячи з вартості послуги з 
оренди аналогічного майна. 

ІПК ДФС України від 29.07.2019р. №3529/6/99-99-
15-02-02-15/ІПК  

ПДВ 

Орендар узгоджено поліпшив об’єкт, але 
витрати йому не компенсували: «привіт» 
безоплатним послугам 

Об’єктом оподаткування ПДВ є 
операції, зокрема, з постачання товарів, у 
тому числі операції з безоплатної передачі, 
та послуг, місце постачання яких 
розташоване на митній території України 
(п.185.1 ПКУ). 

Постачання товарів/послуг включає 
також безоплатну передачу майна та 

постачання послуг іншій особі на безоплатній 
основі (пп.14.1.185 ПКУ). 

База оподаткування операцій з 
постачання товарів/послуг визначається 
виходячи з їх договірної вартості. При цьому, 
для операцій з постачання товарів/послуг 
база оподаткування не може бути нижче ціни 
їх придбання (п.188.1 ПКУ). 

Якщо витрати на поліпшення 
об’єкта оренди проведено за згодою 
орендодавця та не компенсовано 
орендарю, то при поверненні об’єкта 
оренди вартість поліпшення 
вважається безоплатно наданою 
послугою. 

Як наслідок, така вартість поліпшення 
підлягає оподаткуванню ПДВ за ставкою 20%, 
виходячи з ціни придбання товарів/послуг, 
використаних для такого поліпшення. 

Якщо між орендодавцем та орендарем 
укладено окремі договори про надання 
орендодавцем компенсації витрат орендаря 
на поліпшення об’єкта оренди, то суми 
коштів, сплачених (відшкодованих, 
компенсованих) за такими договорами, є 
окремою операцією з надання послуги з 
поліпшення основних фондів. 

У такому випадку, компенсація 
витрат на поліпшення основних фондів 
визначається як окремий об’єкт 
оподаткування ПДВ, та підлягає 
оподаткуванню за ставкою 20%. 

За матеріалами ГУ ДФС у Запорізькій області: 

http://zp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/388607.html 

Якщо покупець, на якого складена ПН, вже 
не платник ПДВ, скласти РК до ПН не 
вдасться 

Фіскали пояснили: розрахунок 
коригування (РК) до податкової накладної 
(ПК), складеної постачальником, підлягає 
реєстрації в ЄРПН: 

 постачальником (продавцем) 
товарів/послуг, якщо збільшують суму 
компенсації їх вартості на користь такого 
постачальника або якщо коригування 
кількісних та вартісних показників у 
підсумку не змінює суму компенсації; 

http://zp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/388607.html
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 отримувачем (покупцем) товарів (послуг), 
якщо зменшують суму компенсації 
вартості товарів/послуг їх постачальнику, 
для чого постачальник надсилає 
складений РК отримувачу. 

Якщо отримувач (покупець), ІПН якого 
зазначили у ПН, не є платником ПДВ, такий 
отримувач (покупець) не може 
зареєструвати РК до такої ПН. 

При цьому зареєстровану 
платником податку в ЄРПН податкову 
наклдану за його зверненням не можна 
виключити з ЄРПН. 

ДФС може скасувати реєстрацію 
ПН/РК лише за рішенням суду. При цьому 
датою скасування реєстрації буде день, 
зазначений в такому рішенні, або день 
набрання законної сили рішенням суду. 

Тому, наприклад, у випадку коли 
покупець (платник ПДВ) перерахував 
постачальнику (платнику ПДВ) попередню 
оплату (відповідно, постачальник – збільшив 
свої ПДВ-зобов’язання), але згодом покупець 
знімається з реєстрації платником ПДВ та 
просить повернути попередню оплату, 
повертаючи гроші постачальник свої 
зобов’язання відкоригувати не зможе. Так як 
мінусовий РК покупець вже не зареєструє, так 
як він вже буде не плтаником ПДВ. 

 Лист ДФС України від 06.08.2019р. №3675/6/99-

99-12-02-01-15/ІПК 

При анулюванні ПДВ-реєстрації 
підприємства, яке має товарну дебітоку, 
слід нарахувати компенсаційний ПДВ 

Платник податку, у якого на дату 
анулювання реєстрації як платника ПДВ 
обліковується дебіторська заборгованість за 
оплаченими, але не отриманими 
товарами/послугами, необоротними 
активами, за якими суми ПДВ включені до 
складу податкового кредиту, повинен не 
пізніше дати анулювання реєстрації платника 
ПДВ нарахувати податкові зобов’язання за 
такими товарами/послугами, необоротними 
активами виходячи з їх звичайної ціни, 
визначеної на момент такого нарахування. 

За матеріалами ГУ ДФС у Київській області: 

http://kyivobl.sfs.gov.ua/media-ark/news-

ark/387431.html 

Фінансування постійного представництва 
від материнської компанії ПДВ не 
оподатковується 

Кошти, що надходять на рахунок 
постійного представництва нерезидента в 
Україні від головної компанії – нерезидента, 
не є компенсацією вартості товарів/послуг, 
що постачаються таким представництвом, а 
тому не належать до об’єкту оподаткування 
ПДВ. 

За даними категорії 101.04 ЗІР  

ПДВ-особливості постачання 
інформаційних послуг через сайт 

Платник ПДВ надає дозволи на 
використання програмної продукції (онлайн-
сервісу).  

Відповідно до ліцензійного договору 
дозвіл дає право винятково на пошук, 
обробку й отримання інформації, що 
здійснюються за допомогою такої програмної 
продукції (онлайн-сервісу), без постачання 
безпосередніх копій (примірників) програмної 
продукції (онлайн-сервісу) користувачу.  

У такому випадку надання такого 
дозволу розцінюють як надання послуг із 
пошуку й обробки інформації. 

Тому, на думку податківців, таку 
операцію оподатковують ПДВ у загальному 
порядку за ставкою 20%.  

Проте, рішенням Окружного адмінсуду 
м.Києва від 06.02.2019р. у справі 
№826/8167/18 консультацію ДФС визнано 
протиправною та скасовано 

Суд зазначив, що у даній правовій 
ситуації ДФС України хоча і послалась у 
податковій консультації на наведені правові 
норми, проте аналізу їм не надала, а 
обмежилась припущеннями зазначивши, що 
«якщо згідно з умовами ліцензійного 
договору…». 

Із огляду на це, суд вирішив визнати 
протиправною та  скасувати індивідуальну 
податкову консультацію від 05.04.2018р. 
№1384/6/99-99-15-03-02/15/ІПК та зобов'язати 
ДФСУ надати нову податкову консультацію з 
урахуванням висновків суду. 

ІПК ДФС від 05.04.2018р. №1384/6/99-99-
15-03-02-15/ІПК 

http://kyivobl.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/387431.html
http://kyivobl.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/387431.html
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Рішення Окружного адмінсуду м. Києва від 

06.02.2019р. №826/8167/18: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/80535209  

ПДФО, ВЗ, ЄСВ 

Як іноземцю чи особі без громадянства 
отримати реєстраційний номер облікової 
картки платника податків 

Пунктом 63.5 ПКУ передбачено, що всі 
фізичні особи - платники податків та зборів 
реєструються у контролюючих органах 
шляхом включення відомостей про них до 
Державного реєстру фізичних осіб - платників 
податків у порядку, визначеному ПКУ. 

А п.70.5 ПКУ та п.1 р.VII Положення 
про реєстрацію фізосіб у Держреєстрі фізосіб 
– платників податків, затвердженого наказом 
Мінфіну від 29.09.2017р. №822, встановлено, 
що фізособа – платник податків 
незалежно від віку (як резидент, так і 
нерезидент), для якої раніше не 
формувалася облікова картка платника 
податків та яка не включена до Держреєстру, 
зобов’язана особисто або через 
законного представника чи 
уповноважену особу подати 
відповідному контролюючому органу 
облікову картку фізособи – платника 
податків (далі – Облікова картка №1ДР), 
яка є водночас заявою для реєстрації в 
Державному реєстрі, та пред’явити 
документ, що посвідчує особу. 

Іноземці та особи без громадянства 
для реєстрації додають до Облікової картки 
№1ДР документ, що посвідчує особу 
іноземця чи особу без громадянства, та 
засвідчений в установленому законодавством 
порядку його переклад українською мовою 
(після пред’явлення повертається) і копію 
такого перекладу (крім осіб, які мають 
посвідки на постійне проживання або 
посвідки на тимчасове проживання в Україні). 

Облікова картка №1ДР може бути 
подана через представника за наявності 
документа, що посвідчує особу такого 
представника, та документа, що посвідчує 
особу довірителя, або його ксерокопії (з 
чітким зображенням), а також довіреності, 

засвідченої у нотаріальному порядку, на 
проведення реєстрації фізичної особи у 
Державному реєстрі (після пред’явлення 
повертається) та її копії. 

Іноземці та особи без громадянства 
подають документи до головних управлінь 
ДФС в областях та місті Києві.  

Ті, хто має посвідку на постійне 
проживання або посвідку на тимчасове 
проживання в Україні, можуть реєструватись 
як платники податків у державних податкових 
інспекціях у районах, містах, районах у 
містах, об’єднаних державних податкових 
інспекціях, що відповідають місцю 
проживання в Україні, зазначеному в посвідці 
(п.8 р.IIІ Положення). 

Реєстрація фізичної особи - іноземця у 
Державному реєстрі здійснюється протягом 
трьох робочих днів від дня подання до 
контролюючого органу Облікової картки 
№1ДР. 

Відповідно до п.70.9 ПКУ та п.7 р.VII 
Положення за зверненням фізособи, її 
представника контролюючий орган видає 
документ, що засвідчує реєстрацію у 
Держреєстрі (картка платника податків 
(додаток 3 до Положення)). У такому 
документі зазначається реєстраційний 
номер облікової картки платника податків. 

За матеріалами ГУ ДФС у Рівненській області: 

http://rv.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/388121.html 

Надлишково виплачені лікарняні: якщо 
повернути Фонду до початку перевірки та 
оформити помилку бухдовідкою – 
штрафів не буде 

Відповідно до п.1 ч.5 ст.15 Закону 
України «Про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування» від 23.09.1999р. 
№1105 (далі – Закон №1105) роботодавець 
несе відповідальність за порушення порядку 
використання коштів Фонду, несвоєчасне або 
неповне їх повернення. 

Відповідно до ч.6 ст.15 Закону №1105 
у разі порушення порядку використання 
страхових коштів роботодавці відшкодовують 
Фонду в повному обсязі неправомірно 
витрачену суму страхових коштів та/або 
вартість наданих соціальних послуг і 
сплачують штраф у розмірі 50% такої суми. 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/80535209
http://rv.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/388121.html
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За несвоєчасне повернення або 
повернення не в повному обсязі страхових 
коштів на страхувальників та інших 
отримувачів коштів Фонду накладається 
штраф у розмірі 10% несвоєчасно 
повернутих або повернутих не в 
повному обсязі страхових коштів. 

Одночасно на суми несвоєчасно 
повернутих або повернутих не в повному 
обсязі страхових коштів і штрафних санкцій 
нараховується пеня в розмірі 0,1% 
зазначених сум коштів, розрахована за 
кожний день прострочення платежу. 

Згідно з п.13 Порядку фінансування 
страхувальників, затвердженого постановою 
правління Фонду від 19.07.2018р. №12, у разі 
виявлення страхувальником помилок при 
нарахуванні виплат за минулі періоди 
надлишково нараховані та виплачені кошти 
повертаються до робочого органу виконавчої 
дирекції Фонду або його відділення та 
одночасно надсилається обґрунтоване 
письмове пояснення щодо причин 
повернення страхових коштів. 

Ураховуючи зазначене, Соцстрах 
повідомив: у разі самостійного 
виявлення страхувальником помилки при 
нарахуванні допомоги по тимчасовій 
непрацездатності за минулий період та 
повернення у повному обсязі до Фонду 
надлишково нарахованих та виплачених 
коштів до початку перевірки 
страхувальника, за наявності відповідної 
бухгалтерської довідки та 
обґрунтованого письмового пояснення 
щодо причин повернення страхових 
коштів, фінансові санкції за порушення 
порядку використання страхових 
коштів до страхувальника не 
застосовуються. 

Лист ФСС України від 27.06.2019р. №1322-11-4 

 

 

 

СУДОВА ПРАКТИКА 

Незначні «дефекти» в первинці не 
підстава для позбавлення права на 
податковий кредит 

Із метою дослідження фактичного 

придбання активів у межах господарської 
діяльності необхідно встановити зміст 
господарських операцій, договірні умови, 
фактичний порядок поставки, обсяги та зміст 
поставки, мету придбання, порядок 
здійснення розрахунків, належним чином 
дослідити первинні бухгалтерські документи, 
складені щодо госпоперацій, з’ясувати, чи 
розкривають первинні документи зміст 
операцій з придбання активів, та оцінювати 
такі докази кожний окремо та у їх сукупності, 
а також сукупно з іншими доказами у справі. 

Реальність потребує з’ясування того 
факту, чи справді відповідні активи отримано 
від зазначеного у первинних документах 
контрагента та за передбаченими 
договірними умовами.  

Для цього варто встановити, за яких 
обставин і в який спосіб налагоджено 
господарські зв’язки між позивачем 
та контрагентом, хто персонально брав 
у цьому участь, допитати відповідних осіб 
як свідків з метою з’ясування характеру 
та умов здійснення оспорюваних операцій. 

Якщо товар, дійсно придбаний 
платником податку, оприбуткований, то 
дефекти в первинних документах, якщо 
зазначена в них інформація дає змогу 
ідентифікувати суб’єктів господарювання 
та госпоперації, не можуть розглядатися 
як підстава для позбавлення платника 
права на податковий кредит. 

Необґрунтована податкова вигода 
характеризується відсутністю фактичного 
виконання господарських операцій, 
здійсненням операцій без ділової 
мети та обліком операцій безвідносно 
до їх реального економічного змісту, 
узгодженістю дій покупця та постачальника 
для штучного створення умов 
для бюджетного відшкодування. 

Постанова ВС від 26.06.2019р. у справі 
№808/1641/16: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/82684697 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/82684697
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Алкоголю місце в представницьких 
витратах: головне – не у відрядженні 

Представницькі витрати є різновидом 
адміністративних витрат, що відносяться до 
загальногосподарських, спрямованим на 
обслуговування та управління підприємством 
в розумінні п.18 П(С)БО № 16 «Витрати». 

Витрати, понесені на придбання 
спиртних напоїв співробітником компанії, з 
метою обслуговування представницького 
заходу, є представницькими витратами. 

Єдиний виняток, коли відшкодування 
працівникові витрат на придбання спиртних 
напоїв включається до оподатковуваного 
доходу, передбачено пп.170.9.1 ПКУ, а саме: 
до оподатковуваного доходу платника 
податку включається додаткове благо, 
отримане працівником як компенсація витрат 
на придбання алкогольних напоїв, придбаних 
під час перебування такого працівника у 
відрядженні. 

При цьому суд зауважив: застосування 
податковим органом норми пп.170.9.1 ПКУ є 
помилковим, оскільки витрати на придбання 
алкоголю понесені співробітником не під час 
перебування у відрядженні, а під час 
проведення представницьких заходів, тому 
не можуть вважатися додатковим благом і не 
включаються до оподатковуваного доходу. 

Звідси слідує висновок: витрати 
компаній на алкоголь можна відносити до 
представницьких витрат, і не платити 
з них податків, головне, аби це 
відбувалося не в рамках перебування 
працівників у службових відрядженнях. 

Посанова Верховного суду України від 
09.07.2019р. у справі №826/15481/18: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/82898518 

Ціна невиплати компенсації 
невикористаної відпустки - одна мінімалка 

Грошова компенсація за всі 
невикористані дні щорічної відпустки не 
є мінімальною державною гарантією в 
оплаті праці. Тому у разі її невиплати 
відсутні підстави для штрафу на підставі 
абз.4 ч.2 ст.265 КЗпП. 

За результатами ФОПа, інспектори з 
праці встановили факт невиплати 
підприємцем-роботодавцем звільненому 

працівнику компенсації за невикористані дні 
щорічної відпустки. 

Роботодавець не заперечував, що 
допустив порушення ч.1 ст.83 КЗпП в частині 
невиплати грошової компенсації за 
невикористані дні щорічної відпустки при 
звільненні. Проте він вважав незаконним 
застосування штрафу на підставі абз.4 ч.2 
ст.265 КЗпП (10 мінзарплат). Адже такий 
штраф загрожує у разі недотримання 
мінімальних державних гарантій в оплаті 
праці.  

І суд в цьому раі став на бік ФОП, 
вважаючищо грошова компенсація за 
невикористані щорічні відпустки не належить 
до мінімальних державних гарантій, в оплаті 
праці. 

Натомість, суд вважає 
правомірним в такому випадку 
застосування штрафу, передбаченого 
абз.8 ч.2 ст.265 КЗпП – тобто у розмірі 
мінімальної зарплати як за порушення 
інших вимог трудового законодавства. 

Постанова Другого апеляційного адмінсуду від 
31.07.2019р. у справі №440/4123/18: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/83442000 

Недоліки складання ТТН не можуть 
свідчити про нереальність операції 

Недоліки складання ТТН не можуть 
слугувати підставою невідбуття певних 
госпоперацій, оскільки метою складання 
зазначених документів є підтвердження 
правомірності відображення в податковому 
обліку витрат, пов’язаних 
із транспортуванням.  

Зазначені документи не впливають 
на формування податкового кредиту 
за спірними господарськими операціями 
з приводу постачання ТМЦ. 

Висновки про відсутність фактичного 
виконання господарської операції не можуть 
обґрунтовуватися залежно від наявності чи 
відсутності товарно-транспортної накладної, 
технічних документи або паспортів 
на отримані товари.   

Постанова ВСУ від 25.06.2019р. у справі 
№1240/1982/18: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/82618133 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/82898518
http://reyestr.court.gov.ua/Review/83442000
http://reyestr.court.gov.ua/Review/82618133
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Доволі ліберально: засновник може 
виконувати функції директора без 
зарплати 

Керівником сільськогосподарського 
підприємства (згідно даних ЄДР та статуту) є 
фізособа особа, яка одночасно, є 
бенефіціарним власником (засновником) 
цього підприємства. 

Наказом сільгосппідприємтва на 
підставі загальних зборів учасників ця 
фізособа приступила до виконання обов'язків 
директора підприємства на громадських 
засадах без нарахування та виплати 
зарплати. 

Тобто, фізособа про яку ідеться 
одночасно є бенефіціарним власником 
(засновником) сільгосппідприємства та 
здійснює управління цим підприємством. 

Відповідно до ч.ч.1 – 3 ст. 65 ГКУ, 
управління підприємством здійснюється 
відповідно до його установчих документів на 
основі поєднання прав власника щодо 
господарського використання свого майна і 
участі в управлінні трудового колективу. 
Керівник підприємства, головний бухгалтер, 
члени наглядової ради (у разі її утворення), 
виконавчого органу та інших органів 
управління підприємства відповідно до 
статуту є посадовими особами цього 
підприємства. 

У рішенні Конституційного суду 
України від 12.01.2010 р. № 1-рп/2010 (справа 
№1-2/2010) зазначено, реалізація 
учасниками товариства корпоративних 
прав на участь у його управлінні шляхом 
прийняття компетентним органом рішень про 
обрання (призначення), усунення, 
відсторонення, відкликання членів 
виконавчого органу цього об'єднання 
стосується також наділення або 
позбавлення їх повноважень на 
управління товариством.  

Такі рішення уповноваженого на це 
органу мають розглядатися не в межах 
трудових, а в межах корпоративних 
правовідносин, що виникають між 
товариством і особами, яким довірено 
повноваження з управління ним. 

Таким чином, суди дійшли висновку, 
що відносини, які виникають при 

виконанні засновником функцій 
директора підприємства без укладання 
трудового договору є корпоративними, 
а отже відсутній обов'язок укладати трудовий 
договір, нараховувати та сплачувати 
зарплату. 

Постанова Восьмого апеляційного адмінсуду  від 
14.03.2019р. у справі №857/1476/19: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/80455482 
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