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ДЛЯ ВСІХ 

Перенесення робочих днів у 2020 році: 
Кабмін дав орієнтир 

Для сприятливого використання 
святкових та неробочих днів, а також 
раціонального використання робочого часу в 
2020 році КМУ прийняв рішення 
про перенесення робочого дня у січні 2020 
року. 

Так, Уряд рекомендує для працівників 
з п'ятиденним робочим тижнем з двома 
вихідними днями (у суботу та 
неділю) перенести у 2020 році робочий 
день з понеділка 6 січня на суботу 11 
січня. 

Таким чином для святкування Різдва 
Христова у січні наступного року у громадян 
буде 4 вихідних дня.  

Спеціальний режим роботи банків та їх 
установ у ці дні визначить НБУ, про що буде 
повідомлено додатково. 

Запрацював новий механізм повернення 
помилково та/або надміру сплачених 
податків 

ГУ ДПС у м. Києві повідомило, що з 
01.11.2019 року вступають в дію 
положення наказу Мінфіну від 11.02.2019р. 
№60 щодо нового механізму повернення 
платникам податків помилково та/або надміру 
сплачених сум грошових зобов'язань та пені. 

Для максимальної зручності обробки 
заяв платників в процесі повернення коштів 
та унеможливлення виникнення помилок, ГУ 
ДПС у м.Києві рекомендує платникам 
податків подавати заяви в електронній 
формі за допомогою засобів інформаційно-
телекомунікаційних систем (через 
електронний кабінет платника 
податків). 

Заява повинна містити: 

- податковий номер або серію  (за 
наявності) та номер паспорта; 

- найменування або прізвище, ім'я, по 
батькові (для фізособи); 

- назву помилково та/або надміру 
сплаченого податку, збору, платежу; 

- сума помилково та/або надміру 
сплаченого податку, збору, платежу; 

- дату сплати і реквізити з платіжного 
документа, за якими кошти перераховано до 
бюджету (код класифікації доходів бюджету, 
бюджетний рахунок, на який перераховано 
кошти, код ЄДРПОУ територіального органу 
Казначейства, на ім'я якого відкрито рахунок, 
та МФО Казначейства); 

- напрям(и) перерахування помилково 
та/або надміру сплачених коштів, що 
повертаються: 

 на поточний рахунок платника податку в 
установі банку; 

 на погашення грошового зобов'язання 
та/або податкового боргу з інших 
платежів, контроль за справлянням яких 
покладено на органи ДПС, незалежно від 
виду бюджету; 

 у готівковій формі коштів за чеком у разі 
відсутності у платника податків рахунку в 
банку. 

Додатково до заяви платник може 
подати копію платіжного документа, на 
виконання якого помилково та/або надміру 
сплачений платіж перераховано до бюджету. 

За матеріалами ГУ ДПС у м. Києві: 
https://kyiv.tax.gov.ua/media-ark/news-

ark/395168.html 

 

НЕ ДЛЯ ВСІХ, АЛЕ ВАЖЛИВО 

Тепер дисконтуватися має будь-яка 
довгострокова заборгованість, а не лише 
та, на яку нараховують відсотки 

29 жовтня набрав чинності наказ 
Мінфіну від 16.09.2019р. №379. Його 
опубліковано в «Офіційному Віснику» №83 
від 29.10.2019р.  

Відповідно до передбачених цим 
наказом змін із 29.10.2019р. дисконтуватися 
має будь-яка довгострокова заборгованість, 
а не лише та, на яку нараховують відсотки. 

Про це свідчать нові формулювання в 
П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» та 
П(С)БО 11 «Зобов’язання». 

Відмітимо, що обов’язок 
дисконтування довгострокової заборгованості 
поширюється і на позики від засновників або 

https://kyiv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/395168.html
https://kyiv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/395168.html
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на користь засновників. Просто суми дисконту 
по таким операціям, методологічно, мають 
обліковуватися у складі капіталу, а не 
доходів/витрат. 

При чому обов’язок дисконтування 
довгострокової заборгованості стосується d в 
т.ч. старих займів. Тобто тих, строк 
повернення яких більший року з дати 
балансу. 

Наказ Мінфіну України від 16.09.2019р. №379 

19.04.2020р. - день «Х» для збільшених 
штрафів за порушення в застосуванні РРО 

Із 19.04.2020р. наберуть чинності зміни 
до Закону про РРО у частині 
посилення відповідальності суб'єктів 
господарювання, які здійснюють розрахункові 
операції за товари (послуги), за порушення у 
сфері застосування РРО. 

Тож, із вказаної дати почнуть діяти 
наступні розміри штрафів за порушення у 
сфері застосування РРО: 

1. Штраф у розмірі 100% вартості 
проданих з порушеннями товарів (робіт, 
послуг) - за порушення, вчинене 
вперше, 150%  -  за кожне наступне вчинене 
порушення буде накладатися у разі 
встановлення в ході перевірки факту: 

- проведення розрахункових операцій з 
використанням РРО, програмних РРО або 
розрахункових книжок на неповну суму 
вартості проданих товарів (наданих послуг); 

- непроведення розрахункових 
операцій через РРО та/або програмні РРО з 
фіскальним режимом роботи; 

- невідповідності на місці проведення 
розрахунків суми готівкових коштів сумі 
коштів, зазначеній у денному звіті РРО, 
більше ніж на 10 % розміру мінімальної 
заробітної плати, встановленої законом на 1 
січня податкового (звітного) року, а в разі 
використання розрахункової книжки - 
загальній сумі продажу за розрахунковими 
квитанціями, виданими з початку робочого 
дня; 

- невидача (в паперовому вигляді 
та/або електронній формі) відповідного 
розрахункового документа, що підтверджує 
виконання розрахункової операції, або 

проведення її без використання 
розрахункової книжки. 

При цьому, тимчасово, із 19 квітня 
2020 року до 1 жовтня 2020 року, зазначені 
санкції застосовуватимуться в таких 
розмірах: 
- 10% вартості проданих з порушеннями, 
встановленими цим пунктом, товарів 
(робіт, послуг) - за порушення, вчинене 
вперше; 
- 50% вартості проданих з порушеннями, 
встановленими цим пунктом, товарів 
(робіт, послуг) - за кожне наступне вчинене 
порушення. 

Раніше за відповідні порушення 
штраф встановлювався у розмірі 1 гривні за 
порушеня, вчинене вперше, та 100% вартості 
проданих з порушеннями товарів (послуг) за 
кожне наступне порушення. 

2. Штраф у розмірі 850 грн буде 
застосовуватися, якщо при здійсненні 
розрахункових операцій суб’єкт 
господарювання не використовує, 
використовує незареєстровані належним 
чином, порушує встановлений порядок 
використання або не зберігає протягом 
встановленого строку книги обліку 
розрахункових операцій та/або розрахункові 
книжки. Раніше за це штрафували на 340 
гривень.  

3. У разі якщо контрольну стрічку не 
надруковано або не створено в електронній 
формі на РРО та/або програмних РРО або 
виявлено спотворення даних про проведені 
розрахункові операції, інформація про які 
міститься на такій контрольній стрічці, 
оштрафують на 510 грн. У такому ж розмірі 
буде накладатися штраф за неподання до 
контролюючих органів звітності, пов’язаної із 
застосуванням РРО, розрахункових книжок та 
копій розрахункових документів і фіскальних 
звітних чеків з РРО та/або програмних РРО 
через дротові або бездротові канали зв’язку в 
разі обов’язковості її подання. 

4. Крім того, штраф у 
розмірі 5100 грн буде накладатися за 
застосовування РРО, в конструкцію чи 
програмне забезпечення якого внесені зміни, 
не передбачені конструкторсько-
технологічною та програмною документацією 
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виробника. Раніше за це штрафували на 
1700 гривень.  

5. Штраф у розмірі 340 грн буде 
накладатися у разі порушення порядку 
проведення розрахунків через каси 
підприємств, установ і організацій, в яких ці 
операції повинні проводитися з оформленням 
прибуткових і видаткових касових ордерів та 
видачею відповідних квитанцій у 
встановленому порядку, або у разі 
порушення порядку оформлення 
розрахункових і звітних документів при 
здійсненні продажу проїзних і перевізних 
документів на залізничному (крім приміського) 
та авіаційному транспорті. Раніше за це 
порушення загрожувало 170 грн.  

Закон України від 20.09.2019р. №128-IX. 
Набере чинності з 19.04. 2020р. 

Нові великі платники податків: до 15 
листопада слід подати ф.№ 1-ОПП  

Офіс великих платників податків ДПС 
нагадує, що наказом ДПС України від 
26.09.2019р. №98 затверджено Реєстр 
великих платників податків на 2020 рік, до 
якого увійшло 1 660 великих платників. 

Всі великі платники вже отримали 
Повідомлення про включення до Реєстру 
великих платників за ф. № 1-ВПП, які були 
направлені ДПС України на електронні 
адреси. 

Відтак, Офіс великих платників з 
нового року поповниться 415 новими 
великими платниками. Для цього необхідно в 
термін до 15 листопада поточного 
року направити до Офісу великих платників 
або його територіальних управлінь заяви про 
взяття на облік за ф.№ 1-ОПП. 

Дану заяву можна подати виключно в 
паперовій формі нарочно або надіслати 
поштовим відправленням за адресою, 
розміщеною за посиланням: 
https://officevp.tax.gov.ua/kontakti/. 

РОЗ’ЯСНЕННЯ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ 

Адміністрування 

На відміну від строків звітування, граничні 
строки сплати податків (крім ЄСВ) не 
переносяться 

Польтавські податківці нагадали, що 
згідно з п.57.1 ПКУ платник податків 
зобов’язаний самостійно сплатити суму 
податкового зобов’язання, зазначену у 
поданій ним податковій декларації, протягом 
10 календарних днів, що настають за 
останнім днем відповідного граничного 
строку, передбаченого ПКУ для подання 
податкової декларації, крім випадків, 
встановлених ПКУ. 

При цьому окремої норми щодо 
перенесення граничного терміну сплати 
податкового зобов’язання не передбачено. 

Отже, граничні терміни сплати 
податків і зборів (крім ЄСВ) не переносяться, 
якщо останній день строку їх сплати припадає 
на вихідний або святковий день, а також у 
зв’язку з перенесенням термінів подання 
податкових декларацій. Тому податкові 
зобов’язання необхідно сплатити 
напередодні встановленого граничного 
терміну. 

Зазначимо, що аналогічне розяснення 
міститься в категорії 135.04 ЗІР. 

За повідомленням з офіційного сайту ГУ ДПС у 
Полтавській області: 

https://poltava.tax.gov.ua/media-ark/news-
ark/394912.html 

Виявили невраховані минулоперіодні 
збитки – подавайте Звіт про пільги 

Згідно з пп.140.4.2 ПКУ (який 
застосовується з урахуванням п.3 підрозділу 
4 р.XX ПКУ) фінансовий результат до 
оподаткування зменшується, зокрема, на 
суму від’ємного значення об’єкта 
оподаткування минулих податкових (звітних) 
років. 

Розрахунок пільги з податку на 
прибуток, передбаченої пп.140.4.2 ПКУ, 
здійснюється на підставі показників 
Податкової декларації з податку на прибуток 

https://officevp.tax.gov.ua/kontakti/
https://poltava.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/394912.html
https://poltava.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/394912.html
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підприємств та рядка 3.2.4 додатка РІ до 
рядка 03 Декларації. 

У разі самостійного виявлення 
платником податку неврахованої суми 
від’ємного значення об’єкта оподаткування 
минулого податкового року, платник податку 
має право відповідно до ст.50 ПКУ виправити 
таку помилку шляхом подання уточнюючої 
Декларації з податку на прибуток або додатка 
ВП до Декларації, залежно від обраного 
способу виправлення помилок. 

Якщо платником податку на прибуток 
самостійно за попередній податковий 
рік  виправлено неврахування суми 
від’ємного значення об’єкта оподаткування 
минулого податкового (звітного) року, що 
зменшує позитивне значення об’єкта 
оподаткування, то на зменшену суму 
податкового зобов’язання з податку на 
прибуток нарахування штрафних 
санкцій та пені ПКУ не передбачено. 

Поряд із цим платник податку на 
прибуток, який не користувався пільгою, 
передбаченою пп.140.4.2 ПКУ, та не подавав 
Звіт про суми податкових пільг у 
встановлений п.3 Порядку строк, 
зобов’язаний подати його за попередній 
звітний рік (квартал) за результатами якого 
самостійно виявлено (або контролюючим 
органом) незадеклароване від’ємне значення 
об’єкта оподаткування минулого податкового 
року (у т.ч. якщо до платника вже було 
застосовано відповідальність за неподання 
Звіту за цей період). 

Відповідальність за неподання або 
несвоєчасне подання Звіту за період, у якому 
суб’єкт господарювання користувався 
податковими пільгами, передбачена п.120.1 
ПКУ (штраф у розмірі 170 грн) та 
ст.1631 КпАП (адмінштраф д від 85 грн до 
170 грн з урахуванням  тримісячного 
терміну). 

При цьому якщо Звіт подано із 
порушенням строку за період, за який до 
нього вже застосовано відповідальність за 
неподання Звіту, то повторно штрафні санкції 
(за несвоєчасне подання Звіту) не 
застосовуються. 

За повідомленням з офіційного сайту ОВП ДПС: 
https://officevp.tax.gov.ua/media-ark/news-

ark/395066.html 

При виправленні заниження податкових 
зобов’язань зі сплатою 3% або 5% 
самоштрафу, санкцію за ст.127 не 
застосовують 

ПКУ передбачає застосування штрафу 
до платників податків відповідно до ст.127 
ПКУ у разі порушення правил нарахування, 
утримання та сплати (перерахування) 
податків у джерела виплати. 

До платника, який виявив факт 
заниження податкового зобов’язання минулих 
податкових періодів, самостійно донарахував 
суму податкових зобов’язань з дотриманням 
вимог п.50.1 ПКУ та сплатив суму недоплати 
та 3% самоштрафу від такої суми до подання 
уточнюючого розрахунку, не застосовуються 
штрафи, передбачені ст.127 ПКУ. 

При цьому, якщо платник податків 
подав уточнюючу Декларацію після спливу 90 
календарних днів, наступних за останнім 
днем граничного строку сплати грошового 
зобов’язання, визначеного ПКУ, та не 
нарахував суму пені згідно зі ст.129 ПКУ, то 
пеня нараховується контролюючим органом 
самостійно. 

 За роз’ясненням із категорії 102.25 ЗІР 

Податок на прибуток 

Податкові наслідки реінвестиції 
дивідендів 

Положеннями ПКУ не передбачено 
різниць для коригування фінансового 
результату до оподаткування у товариства у 
разі збільшення статутного капіталу 
товариства за рахунок його нерозподіленого 
прибутку. 

Такі операції відображаються згідно з 
правилами бухобліку при формуванні 
фінансового результату до оподаткування. 

 Господарська операція, яка 
передбачає збільшення статутного капіталу 
за рахунок отриманого від інвестиційних 
операцій прибутку, який мав бути 
розподілений між власниками корпоративних 
прав, є реінвестицією дивідендів. 

https://officevp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/395066.html
https://officevp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/395066.html
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Порядок сплати податкового 
зобов'язання з податку на прибуток при 
виплаті дивідендів встановлено п.57.11 ПКУ. 

У разі прийняття рішення щодо 
виплати дивідендів платник податку на 
прибуток - емітент корпоративних прав, на які 
нараховуються дивіденди, проводить 
зазначені виплати власнику таких корправ 
незалежно від того, чи є оподатковуваний 
прибуток, розрахований за правилами, 
визначеними ст.137 ПКУ (пп.57.11.1 ПКУ). 

Крім випадків, передбачених пп.57.11.3 
ПКУ, емітент корправ, який приймає рішення 
про виплату дивідендів своїм акціонерам 
(власникам), нараховує та вносить до 
бюджету авансовий внесок із податку на 
прибуток (пп. 57.11.2 ПКУ). 

У разі здійснення реінвестиції шляхом 
внесення дивідендів до статутного капіталу 
товариства такий емітент нараховує та 
вносить до бюджету авансовий внесок із 
податку на прибуток у порядку, визначеному 
п.57.11 ПКУ. 

Щодо податкового обліку в учасника 
товариства, що є платником податку на 
прибуток, то відповідно до пп.140.4.1 ПКУ 
фінансовий результат до оподаткування 
зменшується, зокрема, на суму нарахованих 
доходів від участі в капіталі інших платників 
податку на прибуток підприємств, платників 
єдиного податку та на суму нарахованих 
доходів у вигляді дивідендів, що підлягають 
виплаті на його користь від інших платників 
цього податку. 

За повідомленням з офіційного сайту ОВП ДПС 
України:https://officevp.tax.gov.ua/media-ark/news-

ark/395339.html 

ПДВ 

ПН склали не на дату першої події: як 
оформити РК 

У разі складання податкової накладної 
без факту здійснення господарської операції 
та її реєстрації в ЄРПН платник податку з 
метою виправлення помилки може скласти 
розрахунок коригування до неї. У цьому РК: 

 у полі «Дата складання» зазначається 
дата, на яку було виявлено помилку; 

 у заголовній частині РК – дані із 
заголовної частини податкової накладної 
з індивідуальним податковим номером 
покупця на якого помилково (без факту 
здійснення господарських операцій) було 
складено податкову накладну; 

 у розділі Б – зі знаком «–» (виводяться в 
«0») відповідні показники усіх рядків 
податкової накладної, що коригується 
(кількість, обсяг постачання та сума ПДВ); 

 у графі 2.1 «код причини» розрахунку 
коригування зазначається код «103» 
(повернення товару або авансових 
платежів). 

Такий РК підлягає реєстрації в ЄРПН 
отримувачем товарів/послуг, на якого була 
складена така податкова накладна. 

За матеріалами ГУ ДПС в Одеській області: 
https://od.tax.gov.ua/media-ark/news-

ark/395643.html 

Поліпшення об’єкта оренди за умови не 
повернення гарантійних платежів: коли 
нараховувати ПДВ 

ДПС окреслила ПДВ-наслідки при 
поверненні об'єкта оренди після закінчення 
дії договору оренди за умови, що орендар 
поліпшив об'єкт оренди, а також у випадку 
отримання коштів у вигляді гарантійного 
платежу у разі зміни орендодавця: 

1) якщо після закінчення дії 
договору оренди поліпшення об'єкта 
оренди, які здійснив орендар, 
орендодавцю не передають та окремі 
додаткові угоди на операції з передачі не 
складають, а поліпшення продовжує 
використовувати орендар у рамках 
нового договору оренди, підстав для 
нарахування орендарем податкових 
зобов'язань з ПДВ немає. Адже це не є 
постачання товарів або послуг у розумінні 
пп.14.1.185 та пп.14.1.191 ПКУ. 

2) коли умови договору 
передбачають, що гарантійні платежі 
використовують як орендну плату за 
останній місяць оренди та вони не 
підлягають поверненню орендарю, ця 
сума гарантійних платежів збільшує базу 
оподаткування ПДВ. Податкові зобов'язання 
орендодавцем та податковий кредит 

https://officevp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/395339.html
https://officevp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/395339.html
https://od.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/395643.html
https://od.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/395643.html
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орендарем при отриманні/перерахуванні 
такого гарантійного платежу визначають у 
загальному порядку на підставі складеної та 
зареєстрованої в ЄРПН податкової 
накладної. 

Якщо до закінчення договору оренди 
об'єкт оренди переходить у власність іншої 
особи (до орендодавця 2), то орендодавець 1 
може скласти РК до ПН, складеної під час 
отримання коштів в рахунок оплати вартості 
послуг з оренди, та, відповідно, зменшити 
податкові зобов'язання з ПДВ лише у випадку 
повернення орендарю коштів за неотриманні 
ним послуги оренди від орендодавця 1. 

Коли ж орендодавець 1 перераховує 
кошти (у розмірі вартості ненаданих послуг 
оренди) орендодавцю 2, то відсутні підстави 
для коригування орендодавцем 1 податкових 
зобов'язань з ПДВ. Водночас орендар 
втрачає право на податковий кредит за тими 
послугами оренди, які не були надані 
орендодавцем 1 (слід нарахувати податкові 
зобов'язання з ПДВ, використовуючи 
механізм, визначений п. 198.5 ПКУ). 

 ІПК ДПС від 10.10.2019р.  №703/6/99-00-07-03-02-
15/ІПК 

Надання доступу до контенту програмного 
забезпечення: ПДВ-наслідки залежать від 
умов договору 

ДПС роз’яснила, що порядок 
оподаткування ПДВ операцій з надання 
доступу до відповідного контенту та/або 
дозволу на преінсталяцію (попередню 
інсталяцію) комп’ютерної програми 
залежить від умов цивільно-правового 
договору. 

Так, згідно цивільно-правового 
договору може надаватися доступ до 
відповідного контенту та/або дозвіл на 
преінсталяцію (попередню інсталяцію) 
комп’ютерної програми. А скориставшись 
таким доступом/дозволом платник податку 
(покупець) отримує програмну продукцію або 
право на використання програмної продукції. 
Для цілей оподаткування ПДВ операцію з 
надання доступу до відповідного контенту 
та/або дозволу на преінсталяцію (попередню 
інсталяцію) комп’ютерної програми 
розцінюють як операцію з постачання 

програмної продукції або операцію з надання 
права на використання програмної продукції. 

Така операція не підлягає 
оподаткуванню ПДВ відповідно до 
п.261 підрозділу 2 р.ХХ ПКУ або пп.196.1.6 
ПКУ (залежно від умов, визначених ЦПД). 

Може бути й таке, що згідно цивільно-
правового договору надається право на 
пошук, обробку і отримання (завантаження) 
інформації та інші аналогічні дії, що 
здійснюються за допомогою такого контенту 
без фактичного постачання платнику 
(покупцю) програмної продукції чи без 
надання права на використання програмної 
продукції. 

Операція з надання такого доступу 
розцінюється як операція з надання послуг із 
пошуку, обробки, отримання інформації та 
інших аналогічних дій, яка підлягає 
оподаткуванню ПДВ у загальному порядку за 
ставкою 20%. 

ІПК ДПСУ від 26.09.2019р. №408/6/99-00-07-03-02-
15/ІПК 

Розрахункові операції 

Краще пізно ніж ніколи: оплата через 
платіжні пристрої, для отримувача – 
безготівка 

Нацбанк роз'яснив механізм 
проведення грошового переказу та вказав, 
коли розрахунки вважають готівковими, а 
коли – безготівковими. 

Регулятор заявив: зарахування коштів 
на рахунки торговців, незалежно від способу 
ініціювання цих переказів: або шляхом 
перерахування коштів з рахунка на рахунок, 
або внесення готівкових коштів для 
подальшого переказу за допомогою 
платіжних пристроїв, є безготівковими 
розрахунками. 

Водночас, для осіб, які сплачують 
кошти, варіант їх внесення на рахунки 
отримувачів через платіжні пристрої, 
вважатиметься готівковим розрахунком. 

Лист НБУ від 16.05.2019р. №57-0007/26039 
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Валютний контроль 

Валюта отриманого авансу і валюта 
контракту різні: «магія» зняття операції з 
банківського контролю 

Відповідно до пп.1 п.9 р.ІІІ Інструкції,  
затвердженої постановою Правління НБУ від 
02.01.2019р. №7 (далі – Інструкція № 7) банк 
завершує здійснення валютного нагляду за 
дотриманням резидентами граничних строків 
розрахунків. 

Зокрема, у разі здійснення розрахунків 
за експорт, імпорт товарів сума 
незавершених розрахунків за операцією 
визначається за офіційним курсом гривні до 
іноземних валют, установленим НБУ на дату 
останньої події за відповідною операцією 
(остання дата платежу/надходження 
грошових коштів, дата поставки товару, дата 
зарахування зустрічних однорідних вимог). 

Відповідно до пп.1 п.3 р.І Інструкції №7 
валюта платежу – будь-яка валюта, в якій 
згідно з умовами договору здійснюється 
оплата товару. 

При цьому згідно з п.17 р.IV Інструкції 
№7, банк із метою здійснення валютного 
нагляду за повнотою ЗЕД-розрахунків 
використовує передбачені в договорі умови 
перерахування валюти ціни у валюту 
платежу, якщо за умовами договору валюта 
платежу відрізняється від валюти ціни. 

Якщо в договорі немає умов, які 
дають змогу однозначно визначити курс 
(крос-курс), за яким здійснюється 
перерахування, та/або у випадках, 
визначених в абз.2 п.17 р.IV Інструкції №7, 
банк для здійснення валютного нагляду за 
дотриманням резидентами граничних строків 
ЗЕД-розрахунків використовує офіційний курс 
гривні до іноземних валют, установлений 
НБУ на дату платежу. 

За матеріалами Офіс ВПП ДФС: 
https://officevp.tax.gov.ua/media-ark/news-

ark/393137.html 

 

Трудове законодавство 

Я прийшов – тебе нема: що робити, коли 
повідомлення про працевлаштування 
подано, а працівник на роботу не вийшов 

Іноді трапляються ситуації, 
що новоприйнятий працівник не виходить 
на роботу. Причини цьому можуть бути різні 
(наприклад, передумав, знайшов інше місце 
роботи тощо). У цьому разі роботодавцю 
необхідно видати наказ про скасування 
наказу про прийняття такого працівника 
на роботу та подати до ДПС скасовуюче 
повідомлення. 

Зверніть увагу, що наказ 
про скасування наказу про прийняття 
працівника на роботу видається на підставі 
заяви такого працівника або акта про відмову 
приступити до роботи. 

Таким чином, у ситуації, коли 
працівник відмовляється писати заяву 
на відкликання заяви про звільнення, 
роботодавцю необхідно: 

1. скласти акт про відмову приступити 
до роботи; 

2. видати наказ про скасування наказу 
про прийняття на роботу; 

3. подати до ДПС скасовуюче повідомлення 
(у графі 2 у рядку «Тип» поставити 
позначку «скасовуюче»). 

У разі якщо працівник з якихось інших 
причин не вийшов на роботу і не повідомив 
роботодавця про своє бажання відмовитися 
від цієї роботи, трудові відносини з ним 
не припиняються і скасовуюча форма 
повідомлення не подається. 

За даними сайту ГУ ДПС у Чернівецькій області: 
https://cv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/394459.html 

 

 

 

 

 

https://officevp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/393137.html
https://officevp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/393137.html
https://cv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/394459.html
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СУДОВА ПРАКТИКА 

Ви праві, але доведіть: без ділової мети 
податкового кредиту не буде 

Верховний Суд погодився з висновком 
судів першої та апеляційної інстанцій про те, 
що Товариством не доведено наявності 
розумних економічних причин (ділової мети) 
придбання однакових за своїм змістом 
консалтингових послуг, здійснення 
щомісячної їх оплати у розмірі 240 тис.грн, а 
також будь-яких об’єктивних чинників, в силу 
яких ТОВ було змушено організувати 
діяльність саме на таких умовах.  

Тому підстав для формування 
податкового кредиту за результатами 
оформлення придбання консалтингових 
послуг у Товариства, на думку суду, не має. 

Судді зазначили, що правові наслідки 
у вигляді виникнення у покупця права на 
формування відповідних сум податкових 
вигод (податкового кредиту) виникають за 
наявності сукупності таких обставин та 
підстав, зокрема: 

- фактичного (реального) здійснення 
операцій та їх документального 
підтвердження сукупністю юридично 
значимих (дійсних), у т.ч. первинних, 
документів, які зазвичай супроводжують 
операції певного виду; 

- наявності у сторін спеціальної 
податкової правосуб`єктності та належним 
чином складеної ПН; 

- ділової мети, розумних економічних 
причин для здійснення операції й подальшого 
використання придбаного товару (робіт, 
послуг) у межах госпдіяльності платника. 

Наслідки для податкового обліку 
створює лише фактичний рух активів, 
що є обов`язковою умовою для 
формування податкових вигод. 

Недоведеність наявності вказаних 
умов позбавляє первинні документи 
юридичної значимості для цілей формування 
податкових вигод, а покупця - права на їх 
формування та відображення в обліку. 

Постанова ВСУ від 28.08.2019р. у справі 

№2а/0470/14612/12: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/83908710  

Хочу – роблю сам, хочу – делегую: договір 
про виконання робіт власними силами не 
забороняє залучати субпідрядників 

Податковий орган та суд першої 
інстанції дійшли висновку про те, що 
наданими договорами підряду не 
передбачено права залучати субпідрядників 
для виконання робіт. Ця обставина вказує на 
неправомірність формування позивачем 
(генпідрядником) витрат та податкового 
кредиту за вказаними правочинами. 

Натомість апеляція встановила, що 
договори підряду не містять обмежень щодо 
залучення позивачем субпідрядників до 
виконання робіт, що є предметом договорів.  

Отже, умови договору підряду, яким 
визначено, що позивачем «роботи 
виконуються власними силами і засобами», 
не є забороною на залучення субпідрядників 
до виконання робіт та не суперечать 
положенням ст.838 ЦКУ, за якими підрядник 
має право, якщо інше не встановлено 
договором, залучити до виконання роботи 
інших осіб (субпідрядників), залишаючись 
відповідальним перед замовником за 
результат їхньої роботи. 

Тому виконавець, який залучив 
субпідрядника, цілком правомірно включив 
вартість цих послуг до витрат, та сплаену у 
вартості цих послуг суму ПДВ до податкового 
кредиту. 

Постанова ВСУ від 19.09.2019р. у справі 
№820/9977/13-а: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/84405492 

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://reyestr.court.gov.ua/Review/83908710
http://reyestr.court.gov.ua/Review/84405492
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


 

 

 


