
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

ОГЛЯД 

ЗАКОНОДАВСТВА 

ТА СУДОВОЇ 

ПРАКТИКИ 

ЗМІНИ  

У ЗАКОНАХ 

СУДОВА 

ПРАКТИКА 

АНАЛІТИКА 

АКТУАЛЬНІ 

ПИТАННЯ 

Грудень 2019 р. 



 

У ВИПУСКУ: 

У випуску: .................................................................................................................................................... 2 

ДЛЯ ВСІХ ..................................................................................................................................................... 3 

Новий мінімальний розмір ЄСВ .......................................................................................................... 3 

Податкова соцпільга – 2020 .............................................................................................................. 3 

Із 01.01.2020р. діють нові реквізити бюджетних рахунків ............................................................ 3 

Швидко і цивілізовано: проводимо звірку розрахунків з бюджетами ............................................. 3 

РОЗ’ЯСНЕННЯ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ ......................................................................................... 4 

Адміністрування ...................................................................................................................................... 4 

За діяльність, яка не визначена статутом, відповідальності не передбачено ......................... 4 

Уточненку подали до завершення граничного терміну сплати зобов’язання: сплачувати 
можна відкориговану суму .................................................................................................................. 4 

Неподали чи подали з запізненням Звіт із ЄСВ: що вважати повторним правопорушенням... 4 

Обзавелися автомобілем – подайте 20-ОПП ................................................................................. 5 

Податок на репатріацію ......................................................................................................................... 5 

Виплачуємо доходи нерезиденту: як скористатися пільгами міжнародних конвенцій .............. 5 

Податок на прибуток .............................................................................................................................. 6 

Дисконтування заборгованості за позикою не потребує коригувань фінрезультату ............. 6 

ПДВ ............................................................................................................................................................ 7 

Зарахування від’ємного значення з ПДВ в рахунок інших податків неможливо .......................... 7 

«Да, нет, наверное»: так чи обов’язково затверджувати штатний розпис ............................. 7 

Корпоратив за рахунок працедавця – без додаткового блага для працівників .......................... 7 

СУДОВА ПРАКТИКА ................................................................................................................................... 7 

Порядок блокування ПН діє в повному обсязі до остаточного рішення суду .............................. 7 

Бачите представництво? А воно є…: судова практика визнання постійних представництв
 ............................................................................................................................................................... 8 

Практичні поради експертів KEYNAS .............................................................................................. 9 

 
  



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

 

  
  

  

    
 

3 

Огляд 

законодавства та 

судової практики 

Грудень 2019 

 

ДЛЯ ВСІХ 

Новий мінімальний розмір ЄСВ 

Згідно з прийнятим Законом України 
«Про Державний бюджет України на 2020 рік» із 
01.01.2020р. розмір місячної мінімальної 
зарплати становить 4723 грн (погодинна -  
28,31 грн). 

Тому з 01.01.2020р. мінімальний розмір 
ЄСВ на місяць становитим 1039,06 грн (22% від 
мінімальної зарплати). 

Податкова соцпільга – 2020  

Граничний розмір доходу, до якого 
застосовується податкова соціальна пільга у 
2020 році становить 2940 грн, цей розмір 
обчислюється як добуток місячного 
прожиткового  мінімуму, діючого для 
працездатної особи на 1 січня звітного року, на 
1,4 та округлений до найближчих 10 грн - (2102 
х 1,4)  - пп. 169.4.1 ПКУ. 

Отже, податкова соціальна пільга у 2020 
році становитиме такі розміри: 

- базова (загальна) ПСП для будь-якого 
платника податку – становить половину (50%) 
розміру прожиткового мінімуму для 
працездатної особи (у розрахунку на місяць), 
встановленому законом на 1 січня звітного 
податкового року – 1051 грн =  (2102 х 50%); 

-  для платника податку, який утримує 
двох чи більше дітей віком до 18 років, 
становитиме 100% суми базової (загальної) 
ПСП у розрахунку на кожну таку дитину; 

- для платника, який є одинокою матір'ю 
(батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, 
піклувальником - у розрахунку на кожну дитину 
віком до 18 років, та для платника, який 
утримує дитину-інваліда – у розрахунку на 
кожну таку дитину віком до 18 років - 150% суми 
базової (загальної) пільги, - 1576,5 грн = 150% 
х (2102 х 50%); 

- для платників, визначених у пп.169.1.4 
ПКУ становить 200% суми загальної пільги, - 
2102 грн = 200% х (2102 х 50%). 

За матеріалами ГУ ДПС у Київській області: 
https://kyivobl.tax.gov.ua/media-ark/news-

ark/399836.html 

Із 01.01.2020р. діють нові реквізити 
бюджетних рахунків 

Державна податкова служба повідомила, 
що з 1 січня 2020 року вводяться в дію рахунки 
для зарахування податків, зборів, платежів до 
державного і місцевих бюджетів, зарахування 
платежів на які розпочнеться з 03.01.2020 
року. 

Інформація про реквізити нових 
бюджетних рахунків розміщена на веб-порталі 
ДПС та субсайтах територіальних органів ДПС 
(у рубриці «Бюджетні рахунки») та Головних 
управлінь Казначейства в областях та м. Києві. 

За інформацією з офіційного порталу ДПС 
України: https://tax.gov.ua/media-

tsentr/novini/399754.html 

Швидко і цивілізовано: проводимо звірку 
розрахунків з бюджетами 

ДПС нагадала, що електронний кабінет 
дозволяє провести звірку розрахунків платників 
податків з державним та місцевими бюджетами, 
у режимі онлайн та одержати документ, що 
підтверджує стан розрахунків. 

Для того, щоб отримати відомості про 
розрахунки з бюджетом потрібно лише: 

1.  Створити та подати заяву в 
Електронному кабінеті. 

Меню «Заяви, запити для отримання 
інформації» приватної частини Електронного 
кабінету дозволяє платнику в електронному 
вигляді створити та надіслати  до ДПС Запит 
про отримання витягу щодо стану розрахунків з 
бюджетами та цільовими фондами за даними 
органів ДПС за формою «F/J1300203». 

2. Переглянути дані в режимі 
реального часу. 

Самостійно, в режимі реального часу 
перевірити дані, за якими сформовано Витяг, 
та/або отримати відомості про розрахунки з 
бюджетами та цільовими фондами платники 
можуть також за допомогою меню «Стан 
розрахунків з бюджетом» приватної частини 
Електронного кабінету шляхом доступу до 
облікових показників інтегрованих карток. 

3. Вивантажити отриману 
(сформовану) інформацію можна у форматі 
XLS. 

Нагадуємо: вхід до Електронного 
кабінету здійснюється за  

https://kyivobl.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/399836.html
https://kyivobl.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/399836.html
https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/399754.html
https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/399754.html
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адресою: http://cabinet.taх.gov.ua, а також 
через офіційний вебпортал ДПС. 

Вхід до приватної частини (особистого 
кабінету) Електронного кабінету здійснюється 
після проходження користувачем електронної 
ідентифікації онлайн з використанням 
кваліфікованого електронного підпису будь-
якого акредитованого центру сертифікації 
ключів – кваліфікованого надавача електронних 
довірчих послуг або через Інтегровану систему 
електронної ідентифікації - id.gov.ua  (MobileID 
та BankID). 

За повідомленням офіційного сайту ДПС 
України: https://tax.gov.ua/nove-pro-podatki--novini-

/401948.html 

 

РОЗ’ЯСНЕННЯ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ 

Адміністрування 

За діяльність, яка не визначена статутом, 
відповідальності не передбачено 

Згідно з нормами ч. 1 ст. 19 
Господарського кодексу України (далі — ГК) та 
положеннями ст. 91 Цивільного кодексу України 
юридична особа здатна мати такі ж цивільні 
права та обов’язки (цивільну правоздатність), 
як і фізична особа, крім тих, які за своєю 
природою можуть належати лише людині. 
Цивільна правоздатність юридичної особи 
може бути обмежена лише за рішенням суду. 
Юридична особа може здійснювати окремі види 
діяльності, перелік яких встановлюється 
законом, після одержання нею спеціального 
дозволу (ліцензії). 

Відповідно до ч. 2 ст. 57 ГК в установчих 
документах повинні бути зазначені 
найменування суб’єкта господарювання, мета і 
предмет господарської діяльності, склад і 
компетенція його органів управління, порядок 
прийняття ними рішень, порядок формування 
майна, розподілу прибутків та збитків, умови 
його реорганізації та ліквідації, якщо інше не 
передбачено законом. 

Частиною 1 ст. 259 ГК визначено, що вид 
господарської діяльності має місце у разі 
об’єднання ресурсів (устаткування, 
технологічних засобів, сировини та матеріалів, 
робочої сили) для створення виробництва 

певної продукції або надання послуг. Окремий 
вид діяльності може складатися з єдиного 
простого процесу або охоплювати ряд процесів, 
кожний з яких входить до відповідної категорії 
класифікації. 

Податкове законодавство не містить 
відповідальності платника податків за 
здійснення ним діяльності, яка не 
передбачена установчими документами 
такого платника податків. 

За матеріалами ГУ ДПС у Львівській обл.: 
https://lv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/399706.html 

Уточненку подали до завершення 
граничного терміну сплати зобов’язання: 
сплачувати можна відкориговану суму 

Платник податків самостійно обчислює 
суму податкового та/або грошового 
зобов’язання та/або пені, яку зазначає у 
податковій декларації або уточнюючому 
розрахунку, та самостійно сплачує такі суми, 
зазначені у поданих податкових деклараціях, 
протягом 10 к.дн., що настають за останнім 
днем відповідного граничного строку, 
передбаченого ПКУ для подання податкової 
декларації. 

Платник, який  самостійно виявляє 
помилки, що містяться у раніше поданій ним 
податковій декларації у майбутніх податкових 
періодах (з урахуванням строків давності, 
визначених ст.102 ПКУ), зобов’язаний 
надіслати уточнюючий розрахунок до такої 
податкової декларації. 

У разі подання суб’єктом 
господарювання до закінчення граничного 
терміну сплати податкового зобов’язання 
уточнюючого розрахунку, яким зменшується 
податкове зобов’язання звітної декларації 
(розрахунку), суб’єкт господарювання має 
право перерахувати  суму податкового 
зобов’язання до бюджету з урахуванням 
показників поданого уточнюючого розрахунку. 

За матеріалами ГУ ДПС у Київській обл.: 
https://kyivobl.tax.gov.ua/media-ark/news-

ark/401549.html 

Неподали чи подали з запізненням Звіт із 
ЄСВ: що вважати повторним 
правопорушенням  

https://tax.gov.ua/nove-pro-podatki--novini-/401948.html
https://tax.gov.ua/nove-pro-podatki--novini-/401948.html
https://lv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/399706.html
https://kyivobl.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/401549.html
https://kyivobl.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/401549.html
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Для визначення повторності порушення 
нормами п. 7 ч. 11 ст. 25 Закону про ЄСВ 
передбачено період, протягом якого до 
платника ЄСВ було застосовано штраф, а саме 
– протягом року, при цьому, не прив’язано 
термін «календарний рік» до можливості 
накладення підвищеного розміру штрафу. 

Згідно з ст. 35 КпАП обставиною, що 
обтяжує відповідальність за адміністративне 
правопорушення, є повторне протягом року 
вчинення однорідного правопорушення, за яке 
особу вже було піддано адміністративному 
стягненню; вчинення правопорушення особою, 
яка раніше вчинила злочин. 

Враховуючи вищевикладене, повторним 
порушенням, за яке п.7 ч.11 ст.25 Закону про 
ЄСВ передбачено штраф у розмірі 60 НМДГ 
(1020грн) буде неподання, несвоєчасне 
подання, подання не за встановленою формою 
Звіту з ЄСВ, за яке до такого платника протягом 
року вже було винесено рішення про 
застосування штрафних санкцій та його 
застосовано.  

Із дати винесення контролюючим 
органом такого рішення починається відлік  365 
днів (для високосного року – 366 днів) для 
визначення повторності правопорушення про 
застосування штрафних санкцій. 

За матеріалами ГУ ДПС у Дніпропетровській 
області: https://dp.tax.gov.ua/media-ark/news-

ark/398769.html 

Обзавелися автомобілем – подайте 20-ОПП 

Платники податків зобов’язані 
повідомляти про всі об’єкти оподаткування і 
об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, податкові 
органи за основним місцем обліку. 

Об’єктами оподаткування і об’єктами, 
пов’язаними з оподаткуванням або через які 
провадиться діяльність, є майно та дії, у зв’язку 
з якими у платника податків виникають 
обов’язки щодо сплати податків та зборів. 

Повідомлення про об’єкти 
оподаткування або об’єкти, пов’язані з 
оподаткуванням або через які провадиться 
діяльність, за ф.№20-ОПП подається протягом 
10 робочих днів після їх реєстрації, створення 
чи відкриття до контролюючого органу за 
основним місцем обліку платника податків. 

У разі придбання (оренди) юридичною 
особою транспортного засобу для своїх 
господарських потреб або потреб 
відокремленого підрозділу (філії), повідомлення 
за ф.№20-ОПП подається протягом 10 робочих 
днів після придбання (оформлення договору 
оренди) за основним місцем обліку такої 
юридичної особи, а у разі придбання (оренди) 
юридичною особою транспортного засобу для 
потреб відокремленого підрозділу (філії) у 
графі «Місцезнаходження об’єкта 
оподаткування» повідомлення за ф.№20-ОПП 
зазначається адреса відокремленого підрозділу 
(філії) за місцезнаходженням транспортного 
засобу. 

Юрособа, яка вже подала повідомлення 
за ф.№20-ОПП та зазначила в ньому 
транспортні засоби, що знаходяться в її 
власності (оренді), при наступному придбанні 
(оренді) або відчуженні транспортних засобів в 
повідомленні за ф.№20-ОПП зазначає лише 
об’єкти по яким сталися зміни. 

За матеріалами ГУ ДПС у Київській області: 
https://kyivobl.tax.gov.ua/media-ark/news-

ark/398881.html 

Податок на репатріацію 

Виплачуємо доходи нерезиденту: як 
скористатися пільгами міжнародних 
конвенцій 

Застосування міжнародного договору 
України в частині звільнення від оподаткування 
або застосування пониженої ставки податку 
дозволяється тільки за умови надання 
нерезидентом особі (податковому агенту) 
документа, який підтверджує статус 
податкового резидента згідно з вимогами ст. 
103 ПКУ. 

Підставою для звільнення 
(зменшення) від оподаткування доходів із 
джерелом їх походження з України є подання 
нерезидентом з урахуванням особливостей, 
передбачених пунктами 103.5 і 103.6 ПКУ, особі 
(податковому агенту), яка виплачує доходи, 
довідки (або її нотаріально засвідченої 
копії), яка підтверджує, що нерезидент є 
резидентом країни, з якою укладено 
міжнародний договір України (далі - довідка), 

https://dp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/398769.html
https://dp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/398769.html
https://kyivobl.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/398881.html
https://kyivobl.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/398881.html
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а також інших документів, якщо це передбачено 
міжнародним договором України 

Довідка видається компетентним 
(уповноваженим) органом відповідної країни, 
визначеним міжнародним договором України, 
за формою, затвердженою згідно з 
законодавством відповідної країни, і повинна 
бути належним чином легалізована, 
перекладена відповідно до законодавства 
України. 

При цьому, п.3.2 ПКУ встановлено, що 
якщо міжнародним договором, згода на 
обов’язковість якого надана ВРУ, встановлено 
інші правила, ніж ті, що передбачені цим 
Кодексом, застосовуються правила 
міжнародного договору. 

Спосіб легалізації довідки залежить 
від країни, резидентом якої є особа, що 
отримує доходи, а саме: 

— проставлення спеціального 
штампа «Apostille» (далі - «апостиль») на 
документі; 

— консульська легалізація. 

Апостилювання документа 

Гаазькою Конвенцією (далі - Конвенція), 
яка для України набрала чинності з 22.12.2003 
р., скасовано вимогу легалізації іноземних 
офіційних документів. Відповідно до положень 
цієї Конвенції офіційні документи, які 
використовуватимуться на території держав 
- учасниць Конвенції, мають бути 
засвідчені «апостилем», проставленим 
компетентним органом держави, в якій було 
складено документ. Офіційні документи, на 
яких проставлено «апостиль», не потребують 
будь - якого подальшого засвідчення 
(легалізації). 

До списку таких держав потрапили, 
наприклад, Греція, Ізраїль, Індія, Ірландія, 
Ісландія, Італія, Кіпр, Мексика, Нідерланди, 
Норвегія, ПАР, Португалія, Словаччина, 
Словенія, США, Туреччина, Фінляндія, Франція, 
Хорватія, Швеція, Чорногорія, Японія тощо. 

Консульська легалізація 

Консульську легалізацію проводить 
консульство країни призначення (тобто 
України). Серед країн, відносно яких 
застосовується консульська легалізація, 
опинилися, як приклад, Канада, ОАЕ, 

Саудівська Аравія, Кувейт, Бразилія, Катар, 
Кенія. 

Порядок консульської легалізації 
документів в Україні і за кордоном, 
передбачений відповідною Інструкцією, 
затвердженою наказом Міністерства 
закордонних справ України від 04.06.2002 р. № 
113. 

Однак є такі країни, де не потрібні 
ані «апостиль», ані консульська легалізація. 
Це ті держави, з якими Україна бере участь у 
двосторонніх договорах про правові відносини і 
правову допомогу у цивільних і кримінальних 
справах, а також у багатосторонній Конвенції 
від 22.01.1993 р., яка застосовувалась до 
набрання чинності Конвенції про правову 
допомогу від 07.10.2002 р. Такими країнами 
є: Білорусь, Болгарія, Естонія, Угорщина, 
Казахстан, Латвія, Литва, Молдова, Польща, 
Росія, Румунія, Сербія, Чехія, та інші. 

Також варто зазначити, що у разі 
неподання нерезидентом довідки, доходи 
нерезидента із джерелом їх походження з 
України підлягають оподаткуванню відповідно 
до законодавства України. 

По материалам Офіс ВПП ДПС: 
https://officevp.tax.gov.ua/media-ark/news-

ark/401959.html 

Податок на прибуток 

Дисконтування заборгованості за позикою 
не потребує коригувань фінрезультату 

Згідно з пп.134.1.1 ПКУ об’єктом 
оподаткування податком на прибуток 
підприємств є прибуток із джерелом 
походження з України та за її межами, який 
визначається шляхом коригування (збільшення 
або зменшення) фінансового результату до 
оподаткування (прибутку або збитку), 
визначеного у фінансовій звітності 
підприємства відповідно до П(С)БО або МСФЗ, 
на різниці, які виникають відповідно до 
положень ПКУ. 

Положеннями ПКУ не передбачено 
різниць для коригування фінансового 
результату до оподаткування за операціями з 
дисконтування фінансових активів. 

https://officevp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/401959.html
https://officevp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/401959.html
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Такі операції відображаються згідно з 
правилами бухгалтерського обліку при 
формуванні фінансового результату до 
оподаткування. 

ІПК від 10.12.2019р. №1814/6/99-00-07-02-02-15/ІПК 

ПДВ 

Зарахування від’ємного значення з ПДВ в 
рахунок інших податків неможливо 

ДПС України повідомила, що 
зарахування від’ємного значення ПДВ у 
погашення податкових зобов’язань з податку на 
прибуток, рентної плати за користування 
надрами, плати за оренду земельних ділянок, 
екологічного податку, податку на нерухоме 
майно, ПКУ не передбачено. 

ІПК від 12.12.2019р. №1859/6/99-00-04-02-03-
15/ІПК 

 «Да, нет, наверное»: так чи обов’язково 
затверджувати штатний розпис  

Згідно з ч.3 ст.64 ГКУ підприємство, 
тобто роботодавець, має право самостійно 
визначати організаційну структуру, а також 
встановлювати чисельність працівників і 
штатний розпис. 

На сьогодні жодним нормативним 
документом не затверджено типової форми 
штатного розпису, окрім підприємств, установ, 
організацій з бюджетним фінансуванням, які 
складають його відповідно до типової форми, 
затвердженої наказом Мінфіну від 28.01.2002р. 
№57. 

У листі від 27.06.2007р. №162/06/187-07  
Мінпраці і соцполітики України вказано, що 
штатним розписом на підприємстві є документ, 
що встановлює для цього підприємства 
(установи, організації) структуру, штати і 
посадові оклади працівників. Штатний розпис 
містить назви посад, чисельність персоналу та 
оклади за кожною посадою. 

Із урахуванням необхідності 
врегулювання та забезпечення прав 
працівників на працю, захист від незаконного 
звільнення та оплату праці затвердження 
штатного розпису на підприємстві є 
обов’язковим, і відсутність останнього слід 
вважати порушенням вимог законодавства про 

працю, за яке роботодавець може нести 
адміністративну відповідальність відповідно до 
ч.1 ст.41 КпАП. 

Записи про найменування роботи, 
професії або посади, на яку прийнято 
працівника, виконуються відповідно до 
найменування професій і посад, зазначених у 
Класифікаторі професій ДК 003:2010, 
затвердженого наказом Держспоживстандарту 
від 28.07.2010р. №327, 

Класифікатор професій не є 
нормативним актом, а є лише статистичним та 
рекомендаційним документом, рекомендуємо в 
обов’язковому порядку видавати на 
підприємствах накази (розпорядження), які 
приводять у відповідність професійні назви 
робіт, затверджені штатним розписом 
підприємства, з професійною назвою робіт із 
Класифікатора професій.  

За матеріалами ГУ Держпраці у Львівській 
області: http://lviv.dsp.gov.ua/?p=21790 

Корпоратив за рахунок працедавця – без 
додаткового блага для працівників 

Податківці повідомили, що вартість 
святкового вечора (банкету, корпоративу), який 
проводиться працедавцем для своїх 
працівників, не включається до складу 
загального місячного оподатковуваного доходу 
цих працівників. 

За матеріалами ГУ ДПС у Херсонській обл.: 
https://kherson.tax.gov.ua/media-ark/news-

ark/402170.html 

СУДОВА ПРАКТИКА 

Порядок блокування ПН діє в повному 
обсязі до остаточного рішення суду 

Верховний Суд зупинив дію рішення 
Окружного адмінсуду м.Києва від 05.06.2019р. 
та постанови Шостого апеляційного адмінсуду 
від 10.12.2019р., якими було скасовано п.10, 
п.20, п.21 Порядку зупинення реєстрації 
податкової накладної/розрахунку коригування в 
ЄРПН, затвердженого постановою КМУ від 
21.02.2018р. №117. 

Тому, до моменту винесення 
остаточного судового рішення у цій справі, 
вищезазначений Порядок є чинним у повному 

http://lviv.dsp.gov.ua/?p=21790
https://kherson.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/402170.html
https://kherson.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/402170.html
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обсязі. Усі відповідні комісії органів ДПС 
продовжують діяти відповідно до чинного 
законодавства і запобігають незаконному 
формуванню податкового кредиту. 

ДПС зазначила, що дана ухвала 
Верховного Суду захистила права та законні 
інтереси платників податків. Оскільки 
відновлення дії Порядку надало можливість 
розглядати подані пояснення/первинні 
документи щодо податкових накладних, 
реєстрація яких була зупинена і у разі наявності 
законних підстав, приймати рішення на користь 
платників податків. 

Ухвала ВСУ від 16.12.2019р. у справі 
№826/12108/18: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/86387723 

Бачите представництво? А воно є…: судова 
практика визнання постійних представництв 

Українське податкове законодавство 
вимагає від постійних представництв 
нерезидентів, через які повністю або частково 
здійснюється господарська діяльність 
нерезидентів на території України, утримувати 
та сплачувати податок на прибуток з суми 
прибутків, отриманих від такої господарської 
діяльності. 

Але не всі представництва нерезидентів 
підпадають під визначення постійних 
у розумінні податкового законодавства. Утім 
інколи з таким рішенням не погоджуються 
податкові органи і нараховують податкові 
зобов’язання за результатами перевірок.   

У зв’язку з цим у них виникають 
суперечки з такими представництвами 
(нерезидентами), значну частину яких 
доводиться вирішувати у судовому порядку. 

 

СПРАВА №1 – Податковий орган визначив 
об’єкт оподаткування представництва з 
обсягу фінансування від материнської 
компанії… 

але це «суперечить вимогам Конвенції, 
адже зазначені кошти були перераховані 
позивачу (представництву) не в межах 
господарських відносин, тому за своїм 
змістом вони залишаються коштами 
материнської компанії, які вже були 
оподатковані за межами України. Відповідно, 
при їх повторному включенні до складу 

оподатковуваних доходів позивача виникає 
подвійне оподаткування». 

Представництво нерезидента в Україні 
здійснювало реєстрацію лікарських засобів 
в МОЗ, замовляло виготовлення листівок, 
банерів, буклетів та іншої рекламної продукції 
на препарати фармацевтичного призначення. 

Але, враховуючи те, що податковий 
орган повинен не надав достатніх та належних 
доказів відсутності пов`язаності цієї діяльності 
представництва із господарською діяльністю 
нерезидента (фармзаводу), на не визначив із 
загальної суми отриманого представництвом 
прибутку розмір прибутку, отриманий 
нерезидентом (фармзаводом) поза межами дії 
Конвенції між Урядами України і Республіки 
Польща про уникнення подвійного 
оподаткування, та залежно від цього не 
визначив розмір податку на прибуток, на який 
не розповсюджуються податкові пільги, суд 
став на бік представництва та скасував ППР. 

Постанова ВСУ  від 24.03.2019р. у справі 
№826/3191/13-а: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/81981690 

 

СПРАВА №2 – Діяльність представництва 
збігаєтьсяз діяльністю нерезидента, 
значить дільнясть представництва не 
носить допоміжного чи підготовчого 
характеру 

Суд дослідив положення про 
представництво і визначив, що останнє збирає 
інформацію для материнської компанії 
та поширює інформацію щодо її продукції 
та діяльності. 

Фактично представництво у межах 
спірних правовідносин здійснювало діяльність, 
яка визначена у статутних документах 
материнської компанії, а саме збір інформації. 

Як зазначено в акті перевірки, 
працівники представництва за результатами 
збору інформації не надсилають 
до материнської компанії звітів у традиційному 
розумінні цього поняття, вони у певних 
випадках отримують доступ до серверів 
головної компанії та заповнюють через 
вебінтерфейс спеціальні звітні форми, тобто 
зміст інформації, що передається таким чином 
від представництва до головної компанії, 
безпосередньо зберігається на серверах 
материнської компанії без створення 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/86387723
http://reyestr.court.gov.ua/Review/81981690
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та збереження копій у комп`ютерах 
та документах позивача. 

Як було встановлено судами попередніх 
інстанцій, представництво здійснювало збір 
інформації для материнської компанії з метою, 
аби материнська компанія в майбутньому 
поширювала або реалізовувала її третім 
особам. Це підтверджується листами 
представництва до різних органів державної 
влади, договорами на надання послуг 
з дослідження ринку із суб’єктами 
господарювання та наказами про відрядження 
до країн ближнього зарубіжжя. 

Тим не менше, оскільки за своєю 
сутністю діяльність, що здійснювало 
представництво, збігається з видами діяльності 
самого нерезидента і така діяльність 
представництва була спрямована на надання 
послуг не для нерезидента, а для третіх осіб, 
мала на меті отримання прибутку, Верховний 
суд визнав, що діяльність 
представництва не може розглядатись як така, 
що має допоміжний чи підготовчий характер. 

Постанова ВСУ від 17.10.2019р. у справі 
№2а-16434/12/2670: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/74785269 

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/74785269
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


 

 

 


