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ДЛЯ ВСІХ 

Держбюджет-2020  

Рада уже 14.11.2019р. ухвалила в 
цілому Закон України «Про Державний 
бюджет України на 2020 рік». Йдеться про 
законопроект №2000. 

Тож  у 2020 році прожитковий мінімум 
становитиме: 

- на одну особу в розрахунку на 
місяць: із 1 січня - 2027 гривень, із 1 липня - 
2118 гривень, із 1 грудня - 2189 гривень; 

- для основних соціальних і 
демографічних груп населення: 

а) дітей віком до 6 років: із 1 січня - 
1779 гривень, із 1 липня - 1859 гривень, із 1 
грудня - 1921 гривня; 

б)  дітей віком від 6 до 18 років: із 1 
січня - 2218 гривень, із 1 липня - 2318 
гривень, із 1 грудня - 2395 гривень; 

в) працездатних осіб: із 1 січня - 2102 
гривні, з 1 липня - 2197 гривень, із 1 грудня - 
2270 гривень; 

г) осіб, які втратили працездатність: із 
1 січня - 1638 гривень, із 1 липня - 1712 
гривень, із 1 грудня - 1769 гривень. 

Розміри мінімальної зарплати у 2020 
році: 

- у місячному розмірі: з 1 січня — 4723 
гривні; 

- у погодинному розмірі: з 1 січня — 
28,31 гривні. 

Також у 2020 році рівень забезпечення 
прожиткового мінімуму для призначення 
допомоги малозабезпеченим сім’ям у 
відсотковому співвідношенні до прожиткового 
мінімуму для основних соціальних і 
демографічних груп населення становить: 

- для працездатних осіб – 25%; 
- для дітей: з 1 січня – 85%, з 1 липня -

130%; 
- для осіб, які втратили 

працездатність, та осіб з інвалідністю – 100%. 
Закон України «Про Державний бюджет 

України на 2020 рік» 

Доходи з Кіпру та Британії 
оподатковуватимуть по-новому 

Верховна Рада ратифікувала: 

1. Протокол між Урядом України та 
Урядом Сполученого Королівства Великої 
Британії і Північної Ірландії про внесення змін 
до Конвенції про усунення подвійного 
оподаткування та запобігання податковим 
ухиленням стосовно податків на дохід і на 
приріст вартості майна. Положення 
Протоколу передбачають: 

- оподаткування дивідендів за ставкою 
5% - якщо фактичним власником дивідендів є 
компанія (інша ніж партнерство), яка володіє 
безпосередньо щонайменше 20% капіталу 
компанії, що сплачує дивіденди, та 
підвищення  ставки з 10% до 15% - в усіх 
інших випадках; 

- збільшення розміру ставки 
оподаткування процентів – з 0 % до 5%; 

- збільшення розміру ставки 
оподаткування роялті – з 0 % до 5%; 

- нову редакцію статті щодо обміну 
інформацією, якою передбачається значне 
розширення можливостей Договірних Сторін 
щодо обміну податковою інформацією; 

- норми щодо застосування права на 
отримання переваг - переваги не будуть 
надаватись стосовно виду доходу або майна, 
якщо однією з головних цілей будь-якої 
домовленості чи угоди між суб’єктами 
господарської діяльності було безпосереднє 
або опосередковане отримання ними такої 
переваги. 

2. Протокол про внесення змін до 
Конвенції між Урядом України і Урядом 
Республіки Кіпр про уникнення подвійного 
оподаткування та запобігання податковим 
ухиленням стосовно податків на доходи. 

Положення Протоколу передбачають: 
- оподаткування дивідендів за ставкою 

5% - якщо фактичним власником дивідендів є 
компанія (яка не є товариством), яка володіє 
безпосередньо принаймні 20% капіталу 
компанії, що сплачує дивіденди та 
інвестувала в придбання акцій чи інших прав 
компанії еквіваленті не менше 100 000 євро, 
та 10% - в усіх інших випадках; 

- збільшення розміру ставки 
оподаткування процентів – з 2% до 5% 
(запропоновані ставки відповідають загальній 
практиці укладення Україною таких конвенцій 
та протоколів до них з іншими країнами світу 
(аналогічні за розмірами ставки містяться у 
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переважній більшості конвенцій та протоколів 
до них, укладених нашою державою); 

- внесення зміни щодо оподаткування 
доходів від відчуження часток у компаніях, 
питома вага вартості нерухомого майна яких 
складає більше 50% вартості усього майна 
(активів) таких компаній (в чинній конвенції 
відповідні доходи звільняються від 
оподаткування в Україні). 

3. Угоду між Урядом України та 
Урядом Малайзії про уникнення подвійного 
оподаткування та запобігання податковим 
ухиленням стосовно податків на доходи та 
Протоколу до неї. Нею передбачено: 

- оподаткування дивідендів за ставкою 
5% – якщо фактичним власником дивідендів є 
компанія, що володіє не менше, ніж 20% 
капіталу компанії, яка такі дивіденди 
виплачує; 15% – в усіх інших випадках; 

- розмір ставки оподаткування 
процентів – 10%; 

- розмір ставки оподаткування роялті – 
8%; 

- розширення можливостей Договірних 
Сторін щодо обміну податковою 
інформацією. 

з сайту Мінфіну України 

Із 13 січня діятиме нова форма платіжного 
доручення  

НБУ оновлює вимоги,  за якими 
заповнюють реквізити розрахункових 
документів. Про це заявили в НБУ. 

У розрахункових документах на 
переказ коштів буде виключено реквізит «Код 
банку», оскільки міжнародний номер 
банківського рахунка IBAN вже містить у собі 
цю інформацію. Це дозволить уникнути 
дублювання реквізитів. 

постанова Правління НБУ від 06.11.2019р. 
№127, яка набирає чинності з 13.01.2020р. 

РОЗ’ЯСНЕННЯ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ 

ПДВ 

Коли можна включити до податкового 
кредиту суми ПДВ, підтверджені митною 
декларацією 

ВС/КАС роз’яснив, чи може платник 
включити до податкового кредиту ПДВ у 
іншому звітному періоді, аніж у тому, коли 
була оформлена митна декларація. 

У разі невключення ПДВ до складу 
податкового кредиту у звітному періоді, в 
якому оформлена митна декларація, платник 
податку не втрачає таке право і може ним 
скористатися протягом строку, визначеного 
п.198.6 ПКУ (нині – 1095 днів з дати 
оформлення митної декларації). Така позиція 
була висловлена ВС/КАС. 

Дійсно, у відповідній нормі (абз.4 
п.198.6 ПКУ) йдеться лише про право 
платника включити до податкового кредиту 
суму ПДВ на підставі отриманих податкових 
накладних/розрахунків коригування до таких 
податкових накладних, зареєстрованих в 
ЄРНН, протягом 1095 календарних днів з 
дати їх складення. Однак документами, які 
посвідчують право на віднесення сум ПДВ до 
податкового  кредиту, закон визначає не 
лише податкові накладні. Такими 
документами є і митні декларації, а також інші 
визначені у п.201.11 ПКУ документи, які 
підтверджують сплату податку до бюджету. 
Вид таких документів залежить від виду 
оподатковуваних операцій, що передбачають 
право платника на податковий кредит, проте 
ці документи є рівнозначними для права 
сформувати податковий кредит. 

постанова ВС/КАС від 30.09.2019р. у справі 
№804/13847/13-а 

ПН з опискою у назві покупця: чи буде 
податковий кредит 

ДПС роз’яснила, чи правомірно 
формувати податковий кредит на підставі 
податкової накладної, у якій під час 
зазначення назви продавця допустили 
орфографічну помилку (а саме зазначили 
«пдпріємство»). А ось всі інші реквізити  
податкової накладної зазначили правильно. 

Реквізит «назва продавця 
товарів/послуг», який віднесено до складу 
обов’язкових, має відповідати 
формулюванню у статутних документах. 

Водночас орфографічна помилка у 
податковій накладній, а саме якщо у назві 
продавця зазначено слово «пдпріємство» 
замість «підприємство», не заважає 
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ідентифікувати здійснену операцію (її зміст, 
період, сторони, суму нарахованого податку, 
тощо). 

Тому така орфографічна помилка не 
може бути єдиною підставою для визнання 
податкової накладної такою, що складена з 
порушенням норм ПКУ. Відповідно, 
податкова накладна із зазначеною помилкою 
не може бути єдиною підставою для 
невизнання податкового кредиту. 

ІПК ДПСУ від 29.10.2019р. №1071/6/99-00-07-
03-02-15/ІПК 

Визначаємо звичайну ціну для цілей 
нарахування ПДВ 

До Ради бізнес-омбудсмена звернувся 
агротрейдр з Кіровоградщини з проханням 
скасувати висновки податкової перевірки, 
згідно з якими він мав доплатити понад 8 
млн. грн податків. Усе через те, що, на думку 
контролерів, була неправильно визначена 
база оподаткування — звичайна ціна. 

Податковий орган стверджував, що 
підприємство занизило свої податкові 
зобов’язання з ПДВ, оскільки реалізувало 
агропродукцію за цінами нижче ринкових. 
Натомість, скаржник наполягав, що ціна 
реалізації формувалась на підставі 
конкретних ринкових умов та визначалась, 
виходячи з умов поставки. 

У своїх висновках податковий орган 
базувався на статистичній інформації з сайтів 
місцевих органів влади. На думку скаржника, 
податківці не врахували, що опубліковані ціни 
стосувались інших комерційних умов 
поставки, відмінних від ситуації скаржника. 

Вивчивши документи справи, Рада 
бізнес-омбудсмена підтримала позицію 
підприємства у тій частині, що зроблена ДПС 
вибірка цін стосується нерелевантних базисів 
поставки. Тож, під час цінового аналізу ДПС 
не дотрималась такої умови, як співставність 
цін. Також інспектор Ради зауважив, що 
інформація про ціни, на яку посилається 
ДПС, спростовується офіційними 
відомостями Державної служби статистики. 

Окрім того, наразі законодавство не 
регулює методику порівняння цін і порядок 
здійснення розрахунку звичайних цін для 
ПДВ. З огляду на це, проведений розрахунок 

звичайних цін не може розглядатись, як 
достатній та допустимий доказ. 

Отже, за результатами розгляду 
справи ДПС задовольнила скаргу 
підприємства та скасувала донарахування на 
суму понад 8 млн. грн. 

інформація з офіційного веб-сайту Ради 
бізнес-омбудсмена 

ПДФО, ВЗ 

Як вказати у ф. №1ДФ дві ознаки ПСП за 
однією ознакою доходу 

Контролери роз'яснили, як податковим 
агентам заповнювати графи  ф. №1 ДФ у 
випадку, коли один працівник в звітному 
кварталі в одному місяці користувався однією 
податковою соцпільгою, в двох інших – 
іншою. 

За загальним правилом графи 3, 3а та 
4, 4а розд. I "Суми доходу, нарахованого 
(сплаченого) на користь фізичних осіб, і суми 
утриманого з них податку" заповнюють 
наступним чином: 

- у графі 3а "Сума нарахованого 
доходу" - (за звітний квартал) дохід, який 
нарахований фізичній особі відповідно до 
ознаки доходу згідно з довідником ознак 
доходів; 

- у графі 3 "Сума виплаченого доходу" 
- сума фактично виплаченого доходу 
платнику податку податковим агентом; 

- у графі 4а "Сума нарахованого 
податку" - сума податку, нарахованого та 
утриманого з доходу, нарахованого платнику 
податку; 

- у графі 4 "Сума перерахованого 
податку" - фактична сума перерахованого 
податку до бюджету. 

Якщо у фізособи в звітному кварталі 
наявні дві ознаки податкової соцпільги, 
наприклад "02" та "04" за однією ознакою 
доходу "101", податковий агент у ф. № 1ДФ 
повинен сформувати два рядки.  В кожному з 
цих рядків у графі 5 слід зазначити ознаку 
доходу "101", а у графі 8 – ознаку податкової 
соцпільги "02" та "04" відповідно. Окрім того, у 
такому разі  перший рядок заповнюють в 
загальному порядку з відображенням усіх 
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граф, а в другому рядку у графах 3а, 3, 4а, 4 
– проставляються прочерки. 

роз’яснення з категорії 103.25 ЗІР ДПСУ  

Інше 

Як зареєструвати портативний РРО 

Податківці роз’яснили, яку адресу 
вказувати під час реєстрації РРО у разі 
доставки товарів покупцю. 

Вони нагадали, що розрахунковий 
документ повинен містити найменування та 
адресу господарської одиниці. Тому у 
випадках доставки товару покупцю суб'єкт 
господарювання може використовувати 
портативний РРО. 

Реєструють такий РРО у загальному 
порядку, однак слід враховувати окремі 
нюанси. 

Податківці наголосили, що 
портативний РРО може реєструватись на 
господарську одиницю, що є стаціонарним 
об'єктом або пересувним об'єктом. 

У заяві на реєстрацію портативного 
РРО зазначають назву та адресу 
господарської одиниці, де будуть 
реалізовуватись товари (надаватись послуги) 
та здійснюватись розрахункові операції. 

Майте на увазі: якщо реєструєте 
портативний РРО за адресою стаціонарного 
об'єкта, такий РРО слід використовувати за 
цією адресою. Розрахунковий документ, що 
засвідчує доставку товару (надання послуги), 
повинен містити адресу розташування цього 
стаціонарного об'єкта. 

Податківці також пояснили, що  
портативні РРО можуть реєструватись на 
кур'єрську службу доставки (автомобіль 
тощо) та використовуватись кур'єром 
безпосередньо на місці реалізації товару чи 
наданні послуги. 

У такому випадку у розрахунковому 
документі, що засвідчує доставку (продаж) 
товару (надання послуг), мають зазначатись 
реквізити транспортного засобу. 

Таким чином, для реєстрації РРО на 
кур'єрську службу доставки суб'єкт 
господарювання у п.3 реєстраційної заяви 
має зазначити реквізити транспортного 
засобу (автомобіля, мотоцикла тощо), а 

також попередньо повідомити контролюючий 
орган про такий транспортний засіб як про 
об'єкт оподаткування, відповідно до вимог 
п.63.3 ПКУ. 

ІПК ДПСУ від 03.10.2019р.  №570/6/99-00-05-
04-01-15/ІПК 

Визначаємо «контрольований» статус 
операції: чи враховувати передоплату та 
часткове повернення 

ДПС роз’яснила, що для визначення 
вартісного критерію контрольованої операції 
враховують господарські операції за 
відповідний податковий (звітний) рік, що 
можуть впливати на об’єкт оподаткування 
податком на прибуток. 

Зокрема, придбання товару та його 
часткове повернення могло бути здійснено 
протягом одного звітного календарного року. 
У такому разі під час визначення вартісного 
критерію контрольованої операції в цьому 
звітному році слід враховувати вартість 
поставки, зменшену на вартість поверненого 
товару. 

Могло бути й так, що товари 
придбавали в одному звітному календарному 
році, а їх часткове повернення відбувалося в 
наступному році. У такому разі під час 
визначення вартісного критерію 
контрольованої операції у календарному році, 
в якому здійснена поставка, враховується вся 
вартість придбаного товару. До того ж в 
наступному році вартість частково 
поверненого товару не враховується під час 
визначення вартісного критерію 
контрольованої операції та не зменшує 
вартість інших операцій під час визначення 
такого критерію. 

Крім того, податківці роз’яснили, як 
заповнити розділ «Відомості про 
контрольовані операції» додатка до Звіту про 
контрольовані операції у разі, якщо 
придбання товару та його часткове 
повернення здійснено протягом одного 
звітного календарного року. 

Щодо врахування суми попередньої 
оплати за товар під час визначення 
вартісного критерію контрольованої операції, 
то згідно з пп.9.2 П(С)БО 16 «Витрати» 
попередню (авансову) оплату запасів, робіт, 
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послуг не вважають витратами й не 
включають до звіту про фінансові результати. 

Відповідно, сума попередньої оплати 
за товар (поверненої попередньої оплати) не 
впливає на об’єкт обкладення податком на 
прибуток. Тому під час визначення вартісного 
критерію контрольованої операції таку 
операцію не враховують і не відображають у 
Звіті про контрольовані операції. 

роз’яснення у категорії 137.03 ЗІР ДПСУ 

В Положення про ведення касових 
операцій внесли чергові зміни 

Суб'єкти господарювання при знятті 
готівки із поточних рахунків для готівкових 
розрахунків із фізособами зобов'язані 
надавати на запит банку (філії, відділення) 
підтвердні документи, на підставі яких 
здійснюють такі готівкові розрахунки, які 
необхідні банку (філії, відділенню) для 
вивчення клієнта з урахуванням ризик-
орієнтованого підходу. 

Відповідною нормою доповнили 
Положення про ведення касових операцій у 
національній валюті в Україні (постанова 
Правління НБУ від 29.12.2017р. №148). 

Також передбачили: 
1. Установа/підприємство 

зобов'язана(е) визначити та затвердити 
внутрішнім документом місце та спосіб 
зберігання відокремленими підрозділами 
щоденних фіскальних звітних чеків 
(щоденних Z-звітів) у електронній формі. Це ж 
стосується формату їх зберігання, який має 
забезпечувати візуальний перегляд 
щоденних Z-звітів представниками ДПС, а 
також відповідальну особу за зберігання цих 
чеків. 

2. Працівник установи/підприємства 
для підписання електронного касового 
документа зобов'язаний використовувати 
кваліфікований електронний підпис. 

ФОП для підписання електронного 
касового документа має право 
використовувати кваліфікований електронний 
підпис/удосконалений електронний підпис. 

Фізособа для підписання електронного 
касового документа має право 
використовувати кваліфікований електронний 
підпис/удосконалений електронний підпис/ 
простий електронний підпис. 

Суб'єкт господарювання має право 
використовувати кваліфіковану електронну 
печатку банку/удосконалену електронну 
печатку як додатковий реквізит електронного 
касового документа. 

Зміни привнесла постанова Правління 
НБУ від 07.11.2019р. №131, яка чинна із 
12.11.2019р., за виключення норми про місце 
та спосіб зберігання відокремленими 
підрозділами щоденних фіскальних звітних 
чеків (щоденних Z-звітів) у електронній формі 
(що діятиме з 11.12.2019р.) . 

постанова Правління НБУ від 07.11.2019р. 
№131 

Реклама у Facebook: як документально 
підтвердити витрати 

Юрособи, сплачуючи за рекламу за 
допомогою корпоративної платіжної картки 
через міжнародні платіжні системи, повинні 
дотримуватись положень: 

- Інструкції, затвердженої постановою 
Правління НБУ від 12.11.2003р. №492; 

- Положення, затвердженого 
постановою Правління НБУ від 02.01.2019р. 
№5. 

Треба враховувати, що корпоративною 
платіжною карткою дозволено здійснювати 
розрахунки за одним зовнішньоекономічним 
договором за один операційний день до 150 
тис. грн. Це вимога фінмоніторингу операцій. 

Довірена особа подає авансовий звіт 
за витрачені з карти кошти, до якого додає 
роздрукований підтверджуючий електронний 
документ. Підтверджує витрати грошових 
коштів при оплаті послуг на іноземних 
інтернет-сайтах виписка банку, який випустив 
таку платіжну картку та відповідна квитанція 
від постачальника послуг. 

Підприємства обліковують витрати на 
рекламу за правилами бухобліку. Якщо ЗЕД-
послуги отримує підприємство з великими 
доходами, то його фінансовий результат 
може бути відкоригований на податкові 
різниці  відповідно до пп.140.5.2 та пп.140.5.4 
ПКУ. 

Стосовно ПДВ, то місце постачання 
послуг розташоване на митній території 
України. Тому відповідно до п.180.2 ПКУ 
особою, відповідальною за нарахування та 
сплату податку до бюджету у разі постачання 
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послуг нерезидентами, не зареєстрованими 
як платники податку, є отримувач послуг. 
База нарахування ПДВ у такому випадку — 
договірна вартість послуг (п.190.2 ПКУ). В 
такому разі вартість послуг перераховують в 
національну валюту за курсом НБУ, що діяв 
на дату виникнення податкового 
зобов’язання. 

роз’яснення Офісу великих платників 
податків ДПС 

Дисконтування кредиторки та дебіторки: 
пояснення ДПС 

Через зміни до П(С)БО довгострокові 
безвідсоткові борги доводиться дисконтувати. 
Ці новації запрацювали із 29.10.2019р. 
завдяки наказу Мінфіну України від 
16.09.2019р. №379. 

Лише через майже два тижні у ДПС 
вирішили  прокоментувати ці зміни. 

Важливо відображати дохід від 
дисконтування кредиторської заборгованості 
(або витрат від дисконтування дебіторської 
заборгованості) в момент її виникнення та 
проведення амортизації дисконту протягом 
строку користування на кожну наступну дату 
балансу. 

з офіційного сайту ДПСУ 

Чи можна компенсувати надурочні роботи 
відгулом 

Фахівці Управління Держпраці в 
Кіровоградській області роз’яснили порядок 
розрахунку з працівником за надурочні 
роботи. 

Вони вказали: якщо працівник виконує 
роботу за розпорядженням роботодавця або 
з його відома понад нормальну тривалість 
робочого дня, то така робота є надурочною. У 
разі, коли працівник виконує роботу після 
закінчення звичайного робочого дня за 
відсутності будь-якого розпорядження з боку 
роботодавця, його робота не вважатиметься 
надурочною. 

Водночас надурочні роботи не повинні 
перевищувати для кожного працівника 
чотирьох годин протягом двох днів підряд і 
120 годин на рік. Роботодавець повинен 
вести облік надурочних робіт кожного 
працівника. 

Трудове законодавство передбачає, 
що надурочні роботи оплачують наступним 
чином: 

- для працівників з погодинною 
системою оплати – в подвійному розмірі 
годинної ставки; 

- для відрядників – виплачують 
доплату в розмірі 100%  тарифної ставки 
працівника відповідної кваліфікації. 

Компенсація надурочних робіт шляхом 
надання відгулу не допускається. 

з сайту Управління Держпраці в 
Кіровоградській області 

СУДОВА ПРАКТИКА 

Поліпшення та консервація ОЗ: чи буде 
податкова амортизація в МСФЗшників 

Суд скасував першу ІПК про те, що в 
МСФЗшників немає податкової амортизації 
на період поліпшення та консервації 
основних засобів. 

У липні підприємству — платнику 
податку на прибуток, що веде облік за МСФЗ, 
податківці видали індивідуальну консультацію 
(ІПК ДФСУ від 17.07.2019 р. №3317/6/99-99-
15-02-02-15/ІПК), у якій прописали: 
«...платники податку, які застосовують 
положення міжнародних стандартів 
бухобліку, під час обчислення податку на 
прибуток НЕ враховують амортизацію 
об’єктів основних засобів, що знаходяться на 
консервації, капітальному ремонті, 
модернізації, модифікації, добудові, 
дообладнанні, реконструкції». 

Аргументували це тим, що період 
перебування основного засобу на 
консервації, капітальному ремонті, 
модернізації, модифікації, добудові, 
дообладнанні, реконструкції не є строком 
корисного використання (експлуатації) такого 
основного засобу. 

Платник податку оскаржив цю ІПК. І 
ось суд скасував її. 

Було встановлено, що згідно з МСБО 
16 «Основні засоби» строк корисного 
використання, який є, зокрема, періодом, 
протягом якого очікується, що актив буде 
придатний для використання, охоплює в тому 
числі період, коли основні засоби 
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знаходилися на консервації, ремонті, 
реконструкції, модернізації, добудові, 
дообладнанні, реконструкції, тощо. 

Зважаючи на це, платник податку, який 
веде бухоблік та фінзвітність за МСФЗ, НЕ 
припиняє в податковому обліку нараховувати 
амортизацію на основні засоби в періоді їх 
консервації, капітального ремонту, 
модернізації, модифікації, добудови, 
дообладнання, реконструкції тощо. 

рішення Донецького окружного 
адміністративного суду від 04.11.2019р. 

№200/11764/19-А 

Сума арештованих коштів не може 
перевищувати податковий борг 

Сума коштів, на яку накладають 
арешт, не повинна перевищувати суму 
податкового боргу, право стягнути яку наявне 
в контролюючого органу на момент прийняття 
судом рішення про адміністративний арешт. 
Тобто арешт може стосуватись лише тих 
коштів, які є необхідними аби виконати певні 
зобов'язання платника податків, зокрема 
щодо погашення податкового боргу. На це 
вказує Верховний Суд України. 

Так, відповідно до пп.20.1.33 ПКУ 
контролюючі органи мають право звертатись 
до суду аби накласти арешт на кошти та інші 
цінності, які знаходяться в банку, платника 
податків, який має податковий борг. Це 
можливо, якщо у такого платника податків 
відсутнє майно та/або його балансова 
вартість менша суми податкового боргу, 
та/або таке майно не може бути джерелом 
погашення податкового боргу. 

Наведена законодавча норма 
встановлює одночасно як право 
контролюючого органу на звернення до суду 
з вимогою про арешт коштів платника 
податків, так і підстави для реалізації цього 
повноваження. До того ж ця норма є 
імперативною і обов'язковою до виконання. 
Вона регулює питання накладення арешту 
виключно на кошти платника податків та інші 
цінності, що знаходяться у банках, за 
відсутності достатнього для погашення 
податкового боргу майна. 

постанова ВС/КАС від 19.09.2019р. у справі 
№804/17275/14 

Безоплатне розповсюдження рекламної 
продукції: що з ПДВ 

Верховний Суд визнав протиправними 
податкові повідомлення-рішення про те, що 
операції з безоплатного розповсюдження 
рекламної продукції є операціями з продажу 
товарів. 

Зокрема, контролери наполягали на 
тому, що ТОВ — платник ПДВ зобов’язаний 
відповідно до вимог п.185.1 ПКУ 
нараховувати ПДВ-зобов’язання за 
операціями з: 

- розміщення стойок із планшетами у 
шинних центрах; 

- безоплатного розповсюдження 
рекламної друкованої продукції (ліфлетів) 
інформаційного характеру; 

- безкоштовного розповсюдження 
інших рекламних матеріалів. 

ТОВ цього не зробило і контролери 
надіслали йому відповідне податкове 
повідомлення-рішення. Проте підприємство 
не погодилося з ним, та оскаржило його в 
суді. 

Як і суди попередніх інстанцій, 
Верховний Суд підтримав у цій справі 
платника ПДВ. 

Було встановлено, що розповсюджена 
в рекламній продукції інформація про особу 
та товар має на меті проінформувати 
споживачів та сформувати в них інтерес 
щодо таких особи та товару. Матеріальні 
носії реклами є лише засобами 
розповсюдження інформації про товар, який 
реалізує продавець. Тому рекламна 
продукція не може бути використана 
споживачем інакше ніж як джерело 
інформації, а отже — не є активом у розумінні 
Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» від 
16.07.1999р. №996-XIV. 

Зважаючи на це, такі операції не є 
операціями з безкоштовного надання товарів, 
про які йдеться у пп.«а» пп.14.1.13 ПКУ, а 
відтак — не є операціями з продажу 
(реалізації) товарів, про які зазначено в 
пп.14.1.202 ПКУ. 

Отже, у платника податку не було 
підстав визначати дохід і визначати за такими 
операціями базу обкладення ПДВ. 
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постанова Верховного Суду від 15.10.2019р. у 
справі №826/16831/14 

У разі підсумованого обліку робочого часу 
роботодавець має враховувати час 
відпочинку 

При підсумованому обліку робочого 
часу може бути змінена тривалість 
щотижневого робочого часу, проте не 
тривалість встановленого законом часу 
відпочинку. Такого висновку дійшов 
Верховний Суд. 

Суть спору полягала в тому, що 
Управління Держпраці провело інспекційне 
відвідування ТОВ з питань оформлення 
трудових відносин, робочого часу, часу 
відпочинку, оплати праці. За результатами 
перевірки виявили, що у ТОВ не встановлене 
рівномірне чергування працівників у змінах. 
Під час складання графіків роботи не 
дотримано вимог про перехід з однієї зміни в 
іншу через кожний робочий тиждень, 
працівникам вихідний день протягом тижня 
не надававсь (працюють сім днів і більше), 
вихідні дні надавались хаотично (через 1 
день роботи, 2,5,7). 

Колегія суддів зазначила, що 
мінімальна тривалість щотижневого 
відпочинку визначена в КЗпП. 

У разі підсумованого обліку робочого 
часу графіки роботи (змінності) розробляють 
так, щоб тривалість перерви в роботі між 
змінами була не меншою подвійної 
тривалості часу роботи в попередній зміні 
(включаючи перерву на обід) (ч.1 ст.59 КЗпП). 
А тривалість щотижневого безперервного 
відпочинку повинна бути не менш як 42 
години (ст.70 КЗпП). 

Використовуючи підсумований облік 
робочого часу, роботодавець має 
дотримуватись зазначених статей КЗпП. 

Отже, мінімальний час відпочинку 
встановлює закон і його можна збільшити, 
але не зменшити. Саме в цьому й полягає 
конституційне право громадян на відпочинок. 

постанова ВС/КАС від 23.10.2019р. у справі 
№400/296/19 



 

 

 

 

 

 

 

 


