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ДЛЯ ВСІХ 

Нові правила Інкотермс 2020 

Із 1 січня 2020 року набули чинності 
нові правила Incoterms 2020. 

ІНКОТЕРМС®2020 передбачено 
використання 11 правил, які поділені на два 
окремих класи. 

Перший клас включає сім правил 
ІНКОТЕРМС®2020, які можуть 
застосовуватися незалежно від обраного 
виду транспорту і його кількості. Цей клас 
включає наступні терміни: EXW, FCA, CPT, 
CIP, DAP, DPU і DDP. 

У другому класі правил 
ІНКОТЕРМС®2020 пунктом поставки і місцем, 
до якого здійснюється перевезення товару 
покупцю, є порти, тому даний клас має назву 
«Для морського та внутрішнього водного 
транспорту». До нього відносяться наступні 
терміни: FAS, FOB, CFR і CIF. 

сайт Інкотермс 2020 -
http://incoterms2020.com.ua/index.html 

Методрекомендації з бухобліку зазнали 
змін 

Мінфін вніс деякі правки в шість 
Методрекомендацій з бухобліку. Йдеться про 
наказ Мінфіну від 14.01.2020 р. №  6. 

Зокрема: 
1. Ліквідаційну вартість визначає 

комісія, створена наказом керівника 
підприємства, під час введення об’єкта в 
експлуатацію. 

2. Прибрали норму, за якою первісну 
(переоцінену) вартість об'єкта основних 
засобів можна збільшити на суму індексації. 

3. Уточнили, що при створенні 
цільового фонду з відновлення основних 
засобів залишок невикористаного цільового 
фонду, що підлягає поверненню 
орендодавцю, відображають за дебетом 
рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові 
надходження» та кредитом субрахунку 685 
«Розрахунки з іншими кредиторами». 

4. Із закупівельного акта прибрали 
необхідність вказувати місце складання. 

5. Методрекомендації з бухобліку 
фінансових витрат, затверджених наказом 
Мінфіну від 01.11.2010 р. № 1300, не 

поширюються на мікропідприємства, малі 
підприємства, непідприємницькі товариства, 
підприємства, які ведуть спрощений бухоблік 
доходів та витрат відповідно до податкового 
законодавства, а також на представництва 
іноземних суб’єктів господарської  діяльності. 

6. Рахунки класу 9 «Витрати 
діяльності» ведуться всіма підприємствами з 
відкриттям за власним рішенням рахунків 
класу 8 «Витрати за елементами». 

наказ Мінфіну від 14.01.2020 р. №  6 

Стали чинними норми щодо використання 
української мови як мови реклами 

Державна служба України з питань 
безпечності харчових продуктів та захисту 
споживачів нагадує, що з 16 січня 2020 року 
набувають чинності норми законодавства, які 
стосуються мови реклами. 

Так, запрацювали норми ст. 32 Закону 
про українську мову, за якою мовою реклами 
в Україні є державна мова. Так, мовою 
реклами на телебаченні і радіо є державна 
мова. 

Водночас у друкованих засобах 
масової інформації, що видаються однією з 
офіційних мов Європейського Союзу, 
допускається розміщення реклами тією 
мовою, якою видається такий друкований 
засіб масової інформації. 

При цьому мовою реклами, що 
розповсюджується телерадіоорганізаціями 
закордонного мовлення, 
телерадіоорганізаціями, які здійснюють 
мовлення однією або кількома офіційними 
мовами ЄС, поряд з державною мовою 
можуть бути офіційні мови ЄС. 

Закон про українську мову 
передбачає, що особливості використання в 
рекламі кримськотатарської мови, інших мов 
корінних народів, національних меншин 
України встановлюються законом щодо 
порядку реалізації прав корінних народів, 
національних меншин України. Зауважимо, 
що зараз такий закон відсутній. 

Також у Законі про рекламу закріпили, 
що мовою реклами є державна мова. 

Так, об’єкти права інтелектуальної 
власності у рекламі використовуються мовою, 
якою їм наданий правовий захист відповідно 
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до законодавства про охорону прав 
інтелектуальної власності. 

А ось особливості використання у 
рекламі мов корінних народів і національних 
меншин України визначаються законом, що 
регулює порядок реалізації прав корінних 
народів, національних меншин України. Як ми 
вказали вище, такий нормативний акт ще не 
прийнято. 

Державна служба України з питань 
безпечності харчових продуктів та захисту 
споживачів окремо звертає увагу суб’єктів 
господарювання, що здійснюють діяльність у 
сфері реклами, на необхідність 
беззастережного виконання вказаних вимог 
законодавства, які спрямовано на захист 
державного статусу української мови; 
забезпечення функціонування державної 
мови як інструмента об’єднання українського 
суспільства, засобу зміцнення державної 
єдності та територіальної цілісності України, її 
незалежної державності і національної 
безпеки. 

сайт Державної служби України з питань 
безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів 

Бухгалтери перевірятимуть платежі 
клієнтів 

Бухгалтери, суб'єкти господарювання, 
які надають послуги з бухобліку, стануть 
суб’єктами первинного фінмоніторингу. Вони 
також перевірятимуть фінансові операції 
своїх клієнтів і повідомляти про підозрілі до 
Держфінмоніторингу. 

Станеться це із 28.04.2020 р., коли 
запрацює новий Закон України «Про 
запобігання та протидію легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, фінансуванню тероризму та 
фінансуванню розповсюдження зброї 
масового знищення» від  06.12.2019 р. № 
361-IX. 

Проте відмітимо, що це не стосується 
тих бухгалтерів, які працюють за трудовими 
договорами. 

Що означає для бізнесу, якщо 
бухгалтери перевірятимуть транзакції своїх 
клієнтів, пояснила Міністр фінансів. 

Якщо, наприклад, клієнт все життя 
щось купував-продавав за «безготівку» і тут 

раптом йому знадобилося збільшити ліміт 
каси і провести 100% готівкову передоплату у 
великій сумі, то це і є саме той «незвичайний 
спосіб», про який йде мова в законі. 

Але, якщо бухгалтер зрозумів 
доцільність такої операції клієнта і довів її 
банку, взяв на себе відповідальність за 
транзакцію, бо у нього є всі необхідні докази 
й документи, то він може не повідомляти про 
це у Держфінмоніторинг. 

Необхідність незвичайної операції 
легко обґрунтувати: склалися певні 
обставини на ринку або трапився 
нестандартний клієнт. В таких транзакціях 
немає ніякого злочину. Але якщо клієнт через 
нестандартну операцію виводить готівку, 
якою фінансують незаконні дії і це в 
подальшому можна довести, тоді він має 
нести відповідальність. 

Бухгалтер, банк чи інший суб’єкт 
фінмоніторингу, який супроводжував таку 
операцію і не зупинив її, отримає високі 
штрафи. Він цілком може відмовити у 
проведенні операції, якщо бачить, що по ній є 
ризики. 

Закон України «Про запобігання та протидію 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 
фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення» від  06.12.2019 р. № 361-IX 

 

РОЗ’ЯСНЕННЯ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ 

ПДВ 

Постачання товарів, повернених 
лізингоодержувачем, оподатковується 
ПДВ по-новому 

До ПКУ були внесені зміни, спрямовані 
на вдосконалення оподаткування операцій 
фінансового лізингу (підстава – Закон України 
від 20.12.2019 р. № 425-IX, що набрав 
чинності 29.12.2019 р.). Зокрема,  виклали у 
новій редакції п. 189.5 ПКУ. Відтак змінено 
порядок оподаткування ПДВ  у разі 
постачання товарів, які були повернуті 
лізингоодержувачем лізингодавцю за 
договором фінансового лізингу у зв'язку з 
його невиконанням чи неналежним 
виконанням (у т. ч. повернуті на підставі 
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виконавчого напису нотаріуса), якщо 
лізингодавцем за операцією з повернення 
таких товарів до складу податкового кредиту 
не включалися суми податку. У разі 
постачання таких товарів базою 
оподаткування є позитивна різниця між ціною 
постачання та ціною придбання таких 
товарів. 

Уточнено - ціна придбання 
визначається як вартість товарів, за якою такі 
товари були повернуті лізингодавцю, а саме 
як первісна вартість товарів (об'єкта 
фінлізингу) за вирахуванням сплачених 
лізингових платежів у частині компенсації 
вартості об'єкта фінлізингу. У разі придбання 
товарів у платника податку ціна придбання 
визначається з урахуванням ПДВ. 

Закон України «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України у зв'язку із 

вдосконаленням процедури проведення фінансової 
реструктуризації та щодо вдосконалення 

оподаткування операцій фінансового лізингу» від 
20.12.2019 р. № 425-IX 

Заповнення підсумкової податкової 
накладної із 2020 року по-новому 

Із 01.01.2020 р. податкову накладну за 
щоденними підсумками операцій заповнюють 
за оновленими вимогами із п. 8 Змін до 
Порядку заповнення податкової накладної, 
затверджених наказом Мінфіну від 17.09.2018 
р. № 763.  

У податкових накладних за щоденними 
підсумками операцій (із датою складання 
починаючи з 01.01.2020 р.), показники 
табличної частини розділу Б повинні 
заповнюватися за загальними правилами, 
встановленими Порядком № 1307. 

Зокрема, за такими правилами 
заповнюють табличну частину розділу Б 
податкової накладної у розрізі номенклатури 
постачання товарів/послуг, а саме: 

1) у графі 2 — опис (номенклатура) 
товарів/послуг продавця; 

2) у графах 3.1, 3.3 — код товару 
згідно з УКТ ЗЕД або код послуги згідно з 
ДКПП; 

3) у графах 4 та 5 — одиниця виміру 
товарів/послуг; 

4) у графі 6 — кількість (об'єм, обсяг) 
постачання товарів/послуг; 

5) у графі 7 — ціна постачання одиниці 
товару/послуги без урахування ПДВ; 

6) у графі 8 — код ставки; 
7) у графі 10 — обсяг постачання (база 

оподаткування) без урахування ПДВ; 
8) у графі 11 — сума ПДВ. 
ДПС нагадує, що платник податку, в 

тому числі головне підприємство, до складу 
якого входять філії та/або структурні 
підрозділи, які здійснюють операції з 
використанням касових апаратів та яким не 
делеговано право складання податкових 
накладних, може вирішити про складання: 

- окремих податкових накладних за 
щоденними підсумками операцій за 
показниками кожного касового апарату, у т. ч. 
розміщеного в структурному підрозділі, 

-  або однієї податкової накладної за 
щоденними підсумками операцій згідно 
показників усіх касових апаратів, у тому числі 
розміщених у структурних підрозділах. 

Якщо виникне необхідність визначати 
код товарної класифікації згідно з УКТ ЗЕД 
для окремих товарів (продукції) під час 
оформлення документів (у т. ч. податкових 
накладних) у разі здійснення операцій з 
постачання таких товарів (продукції), можна 
звернутись до Торгово-промислової палати 
України (її регіональних відділень) або 
науково-дослідного інституту судових 
експертиз. 

лист ДПС від 28.12.2019 р. № 8338/7/99-00-
07-03-02-17 

ПДВ на послуги із доопрацювання 
комп’ютерних програм 

Якщо не відбувається перехід права 
власності (майнових прав) на розроблену 
програмну продукцію (її компоненти) від 
виконавця до замовника, то операція 
виконавця з постачання послуг із розробки 
програмної продукції (її компонентів) 
замовнику оподатковують ПДВ у 
загальновстановленому порядку за ставкою 
20%. На це звернули увагу податківці. 

Ситуація полягає тому, що товариство 
планує укласти договір на доопрацювання 
програмного забезпечення, яке належить 
замовнику. Водночас товариство фактично не 
набуває право власності на програмне 
забезпечення у процесі його утворення за 
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таким договором. Право власності на 
результати доопрацювання програмного 
забезпечення набуває замовник. 

В ДПС нагадали, що тимчасово, з 1 
січня 2013 року до 1 січня 2023 року, 
звільняють від оподаткування ПДВ операції з 
постачання програмної продукції, а також 
операції з програмною продукцією, плата за 
які не вважають роялті (п. 26 і підрозділу 2 
розділу XX ПКУ). 

Для цілей п. 261 підрозділу 2 розділу 
XX ПКУ до програмної продукції відносять: 

- результат комп'ютерного 
програмування у вигляді операційної 
системи, системної, прикладної, 
розважальної та/або навчальної комп'ютерної 
програми (їх компонентів), а також у вигляді 
інтернет-сайтів та/або онлайн-сервісів та 
доступу до них; 

- примірники (копії, екземпляри) 
комп'ютерних програм, їх  частин, 
компонентів у матеріальній та/або 
електронній формі, у т. ч. у формі коду (кодів) 
та/або посилань для завантаження 
комп'ютерної програми та/або їх частин, 
компонентів у формі коду (кодів) для 
активації комп'ютерної програми чи в іншій 
формі;            

- будь-які зміни, оновлення, додатки, 
доповнення та/або розширення функціоналу 
комп'ютерних програм, права на отримання 
таких оновлень, змін, додатків, доповнень 
протягом певного періоду часу; 

- криптографічні засоби захисту 
інформації. 

ІПК ДПС від 28.12.2019 р. № 2233/6/99-00-07-
03-02-15/ІПК 

Новий порядок блокування податкових 
накладних діятиме із 1 лютого 

Кабмін затвердив новий Порядок 
зупинення реєстрації податкової 
накладної/розрахунку коригування в ЄРПН. 
Ідеться про постанову КМУ від 11.12.2019 р. 
№ 1165. 

Зокрема, в новому Порядку зупинення 
реєстрації податкової накладної/розрахунку 
коригування в ЄРПН визначено: 

- порядок автоматизованого 
моніторингу відповідності податкових 

накладних/розрахунків коригування критеріям 
оцінки ступеня ризиків; 

- порядок зупинення реєстрації 
податкової накладної/розрахунку 
коригування, реєстрації таких податкової 
накладної/розрахунку коригування в ЄРПН; 

- порядок подання Таблиці даних 
платника податку; 

- порядок приймання відповідних 
рішень Комісією контролюючого органу; 

- критерії ризиковості платника ПДВ; 
- перелік показників, за якими 

визначається позитивна податкова історія 
платника ПДВ; 

- критерії ризиковості здійснення 
операцій. 

Також цією постановою був 
затверджений Порядок розгляду скарги щодо 
рішення про відмову в реєстрації податкової 
накладної/розрахунку коригування. 

Раніше суди першої та апеляційної 
інстанції визнали неправомірним блокування 
податкових накладних/розрахунків 
коригування згідно з постановою КМУ від 
21.02.2018 р. № 117 (рішення Окружного 
адміністративного суду м. Києва від 
05.06.2019 р. та постанову Шостого 
апеляційного адміністративного суду від 
10.12.2019 р. у цій же справі). Утім, 
Верховний Суд зупинив дію цих рішень (див. 
ухвалу Верховного Суду від 16.12.2019 р. у 
справі № 826/12108/18). Отже, старі критерії 
ризиковості для блокування податкових 
накладних, затверджені постановою КМУ від 
21.02.2018 р. № 117, хоч і були затверджені з 
порушенням регуляторних процедур, але 
продовжували діяти. 

Наразі Кабмін затвердив новий 
порядок блокування податкових 
накладних/розрахунків коригування, а заодно 
й нові критерії ризиковості вже з 
дотриманням регуляторних процедур. Але  
особливо нічого не змінилося. 

Зазначена постанова КМУ набирає 
чинності з першого числа місяця, що настає 
за місяцем її опублікування. 

Зважаючи на її офіційну публікацію в 
газеті «Урядовий кур’єр» від 23.01.2020 р., 
постанова № 1165 запрацювала з 01.02.2020 
року.  

постанову КМУ від 11.12.2019 р. № 1165 
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Оновлена форма ПДВ-декларації 

Податківці нагадали, що з 01.01.2020 
р. набрали чинності зміни до форми 
податкової звітності з ПДВ та роз’яснили, за 
який період вперше звітувати за оновленою 
формою. 

ПДВ-звітність за формою, яка 
враховує зміни, внесені наказом Мінфіну від 
20.11.2019 р. № 488, вперше потрібно 
подавати: 

- за січень 2020 року (граничний термін 
подання 20.02.2020 р.) — для тих, хто звітує 
щомісяця; 

- за І квартал 2020 року (граничний 
термін подання 12.05.2020 р.) — для тих, хто 
звітує щокварталу. 

Уточнюючий розрахунок податкових 
зобов’язань з ПДВ у зв’язку з виправленням 
самостійно виявлених помилок за оновленою 
формою слід подавати починаючи з 1 січня 
2020 року. 

Нагадаємо: згідно з п. 46.6 ПКУ нові 
форми декларацій (розрахунків) 
застосовують із періоду, наступного за 
періодом оприлюднення. Зазначені зміни до 
форми ПДВ-звітності були оприлюднені ще в 
грудні 2019 року («Офіційний вісник України» 
від 28.12.2019 р. — 2019 р., № 100). Отже, 
згідно з нормами ПКУ застосовувати 
оновлену форму ПДВ-звітності потрібно 
починаючи із січня/І кварталу 2020 року. На 
це посилаються і податківці. 

роз’яснення ДПС із категорії 101.24 ЗІР ДФСУ 
(zir.sfs.gov.ua) 

3 та 4 лютого податкові накладні не 
реєструватимуть 

3 та 4 лютого 2020 року тимчасово 
призупинять приймання та реєстрацію 
податкових накладних та розрахунків 
коригування до податкових накладних. Це 
спричинене регламентними та 
технологічними роботами, які пов’язані із 
запровадженням положень постанови КМУ 
«Про затвердження порядків з питань 
зупинення реєстрації податкової накладної / 
розрахунку коригування в  Єдиному реєстрі 
податкових накладних» від 11.12.2019 р. № 
1165. 

Нагадаємо, що 1 лютого стартує 
"нове" блокування податкових накладних. 

Починаючи з 5 лютого 2020 року 
податкові накладні та/або розрахунки 
коригування до податкових накладних 
прийматимуть від платників податку та 
реєструватимуть їх в ЄРПН. 

веб-сайт ДФСУ  

Податок на прибуток 

Оновлена форма декларації з прибутку 

Податківці повідомили, що вони 
рекомендують подавати прибуткову 
декларацію за звітний 2019 рік за оновленою 
формою. 

Зокрема, основну частину декларації 
доповнено блоком «Податкові зобов’язання, 
інші штрафні санкції та пені, визначені 
відповідно до Податкового кодексу України, 
не пов’язані з виправленням помилок». До 
цього блоку входять нові рядки, якими 
передбачено можливість визначення 
податкових зобов’язань для платників, які 
використовують пільги відповідно до п.п. 
142.1 – 142.3 та п. 41 підрозділу 4 р. ХХ ПКУ, 
у разі  порушення вимог цільового 
використання вивільнених від оподаткування 
коштів, у яких відображаються: 

- суми збільшення податкового 
зобов’язання, за порушення вимог цільового 
використання вивільнених від оподаткування 
коштів (рядок 35); 

- штрафні санкції (рядок 36); 
- пені (рядок 37). 
Також уточнено редакцію рядка 26 

декларації щодо відображення сум 
збільшення (зменшення) податкового 
зобов’язання звітного (податкового) періоду, 
що уточнюється. 

Блок «Наявність додатків»: 
- доповнено новим додатком ПП 

«Інформація про суми податкових пільг»; 
- додаток ФЗ розділено на графи: 

П(С)БО та МСФЗ. 
Водночас декларацію доповнено 

новим додатком ПП «Інформація про суми 
податкових пільг». 

Контролери нагадують: суб’єкти 
господарювання, які не сплачують податок на 
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прибуток  підприємств у зв’язку з отриманням 
податкових пільг, не подаватимуть до 
контролюючих органів Звіт про суми 
податкових пільг, а вестимуть облік сум таких 
пільг, які відображатимуться у додатку ПП до 
декларації. 

У додатку ПП відображаються 
відомості про: 

- код пільги та найменування пільги за 
кожним видом податкових пільг з податку на 
прибуток підприємств згідно із довідником 
пільг, затвердженим ДФСУ; 

- суми податку, не сплаченого до 
бюджету у зв’язку з отриманням податкової 
пільги (вивільнені від оподаткування кошти); 

- строку користування податковою 
пільгою у звітному періоді; 

- суми податкової пільги, що 
використана за цільовим призначенням. 

Додаток ПП вперше подаватиметься 
починаючи зі звітних періодів 2020 року. 

листі від 16.01.2020 р. № 757/7/99-00-07-02-
01-07 

роз’яснення з категорії 102.20.01 ЗІР ДФСУ 
(zir.sfs.gov.ua) 

Первісна вартість ОЗ і нематактивів для 
податкової амортизації 

ДПС роз’яснила, що для розрахунку 
амортизації ПКУ не встановлює порядок 
визначення первісної вартості основних 
засобів та нематеріальних активів. Таку 
вартість визначають згідно з правилами 
бухобліку. 

Водночас пп. 138.3.4 ПКУ встановлює 
строки нарахування амортизації 
нематеріальних активів у податковому обліку. 
Якщо правовстановлюючим документом 
строк дії права користування нематеріальним 
активом (безстроковою ліцензією) не 
встановлений, то платник податку має право 
визначити самостійно такий строк в межах від 
двох до 10 років (включно). 

У пп. 138.3.3 ПКУ для цілей податкової 
амортизації визначені групи основних засобів 
та інших необоротних активів, а також 
мінімально допустимі строки їх амортизації у 
податковому обліку. 

Зокрема, мінімально допустимі строки 
корисного використання для групи основних 

засобів «Споруди» (група 3) встановлені 
терміном 15 років. 

Отже, підприємство не може 
застосовувати для цілей визначення 
податкової амортизації строки корисного 
використання основних засобів групи 3 
«Споруди», які є меншими 15 років. 

ІПК ДПСУ від 18.12.2019 р. № 1968/6/99-00-07-
02-02-15/ІПК           

Списання позики у зв’язку з закінченням 
строку позовної давності 

Фахівці Офісу ВПП ДПС розповіли про 
особливості списання позики у зв’язку з 
закінченням строку позовної давності. 

Вони завважили, що така позика 
відповідає критеріям безнадійної 
заборгованості (пп. «а» пп. 14.1.11 ПКУ). 
Водночас контролери наголосили, що для 
позичальника, який списує безнадійну 
заборгованість, така позика перетворюється 
в безповоротну фінансову допомогу (п.п. 
14.1.257 ПКУ). Тому вона збільшує у 
позичальника об’єкт оподаткування податком 
на прибуток. 

У позикодавця прострочена 
дебіторська заборгованість позичальника є 
фінансовим активом. Відповідно, якщо 
заборгованість по позиці є поточною, під неї 
позикодавець повинен створити резерв по 
сумнівним боргам. 

Позикодавець – платник податку на 
прибуток збільшує свій фінрезультат до 
оподаткування на суму витрат від списання 
дебіторської заборгованості понад суму 
резерву сумнівних боргів (пп. 139.2.1 ПКУ). 
Крім того, фінансовий результат 
збільшується на суму перерахованої 
безповоротної фінансової допомоги 
неплатнику податку на прибуток (крім 
фізичних осіб) (пп. 140.5.10 ПКУ). 

У разі списання довгострокової 
заборгованості (під яку резерв по сумнівним 
боргам не створюється) або суми резерву по 
сумнівним боргам не вистачає, безнадійна 
заборгованість списується з відображенням у 
складі інших операційних витрат. Оскільки ця 
заборгованість відповідає податковим 
ознакам безнадійності, зокрема пп. «а» пп. 
14.1.11 ПКУ, то у ході її списання 
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позикодавець зменшує фінрезультат до 
оподаткування (пп.139.2.2 ПКУ). 

Також контролери розглянули 
ситуацію, коли позичальником є фізична 
особа. 

Зокрема, у разі перевищення суми 
списаної йому позики, за якою минув строк 
позовної давності та яка перевищує 50% 
прожиткового мінімуму, діючого для 
працездатної особи на 1 січня звітного 
податкового року, вона включається до 
місячного оподатковуваного доходу такого 
платника (пп. 164.2.7 ПКУ). Тож у 2020 році 
не оподатковують списану заборгованість 
фізособи у сумі, що не перевищує 1051 грн. 

Водночас ПДФО та військовий збір із 
суми такої списаної позики фізособа повинна 
самостійно сплатити за результатами річного 
декларування. В свою чергу підприємство-
позикодавець має відобразити позику, 
списану у зв’язку із закінченням строку 
позивної давності, у формі №1ДФ з ознакою 
доходу «107».   

Якщо сума списаної позики не 
перевищує вказану межу, то вона не підлягає 
оподаткуванню. Підприємство відображає її у 
формі № 1ДФ з ознакою доходу «194». 

повідомлення Офісу ВПП ДПС 

Трудові відносини 

Відмова надати необхідні документи 
Держпраці - перешкода перевірці 

Із 31.12.2019 р. інспектори праці 
керуються оновленим Порядок здійснення 
державного контролю за додержанням 
законодавства про працю. Зміни внесено  
постанова КМУ від 04.12.2019 р. № 1132. 

Зокрема, в оновленому Порядку 
відсутня норма, за якою під час виконання 
припису в установлений у ньому строк заходи 
до притягнення об'єкта відвідування до 
відповідальності не вживають. 

Про решту суттєвих новацій 
оновленого порядку перевірок розповіли в 
Управлінні Держпраці у Миколаївській 
області. 

Зокрема, перед підписанням акта 
інспектори мають поінформувати того, кого 
перевіряють про його права та обов’язки. 

Кількість прав об’єкта відвідування 
збільшивсь. 

Також, за результатами інспекційного 
відвідування, як й раніше, складають акт 
інспекційного відвідування, а в разі 
виявлення порушень вимог законодавства 
про працю — припис щодо їх усунення.  
Водночас новелою стало  попередження про 
відповідальність за порушення законодавства 
про працю. 

А ненадання на письмову вимогу 
інспектора праці інформації, необхідної для 
інспекційного відвідування, кваліфікують як 
перешкоду. 

Постановою КМУ від 04.12.2019 р. № 1132 

Аванс та зарплату не можна затримати 
навіть при відсутності бухгалтера 

Конкретні терміни виплати зарплати 
встановлюють підприємства, організації 
самостійно в колдоговорі або іншому 
нормативному акті роботодавця. Про це 
нагадали в Мінсоцполітики, проте пояснили 
кілька нюансів. 

По-перше, коли день виплати 
зарплати збігається з вихідним, святковим 
або неробочим днем, то зарплату 
виплачують напередодні (ч. 2 ст. 24 Закону 
України "Про оплату праці" від 24.03.1995 р. 
№ 108/95-ВР). При цьому наступна виплата 
зарплати має проводитись у дні, визначені 
колдоговором або іншим нормативним актом 
підприємства, незалежно від перебування у 
відпустці головного бухгалтера чи від того, 
що у зв'язку з виробничою потребою одного 
разу здійснено виплату раніше. 

По-друге, допомога по тимчасовій 
непрацездатності, по вагітності та пологах 
працівникам виплачують у найближчий після 
дня призначення допомоги строк, 
установлений для виплати зарплати (п. 1 ч. 2 
ст. 32 Закону України «Про 
загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV). 

Тому після надходження фінансування 
від Фонду соцстраху роботодавець виплачує 
матеріальне забезпечення у найближчий 
строк виплати зарплати (за першу або за 
другу половину місяця). 

лист Мінсоцполітики від 19.11.2019 р. № 
1680/0/206-19 
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СУДОВА ПРАКТИКА 

Звільнення працівника до закінчення 
двотижневого строку з моменту 
написання заяви 

Звільнення працівника за його заявою 
про звільнення за власним бажанням без 
узгодження дати звільнення до закінчення 
двотижневого строку є порушенням прав 
працівника. Тому такі дії слугують підставою 
для поновлення на роботі працівника та 
виплати йому середнього заробітку за час 
вимушеного прогулу. Такий висновок, 
зроблений судом апеляційної інстанції, був 
підтриманий ВС/КЦС. 

Аргументуючи свою позицію, суд 
касаційної інстанції послався, зокрема, на п. 
12 постанови Пленуму ВСУ «Про практику 
розгляду судами трудових спорів» від 
06.11.1992 р. № 9. Нагадаємо, він говорить, 
що працівник, який попередив роботодавця 
про розірвання безстрокового трудового 
договору, вправі до закінчення строку 
попередження відкликати свою заяву і його 
не звільняють. Йдеться, щоправда, про 
випадок, якщо на його місце не запросили 
особу в порядку переведення з іншого 
підприємства, установи, організації (ч. 4 ст. 
24 КЗпП України). Якщо після закінчення 
строку попередження трудовий договір не був 
розірваний і працівник не наполягає на 
звільненні, дія трудового договору 
вважається продовженою. 

постанова ВС/КЦС від 18.11.2019 р. у справі 
№ 229/2676/17 

ІПК до операції та ІПК після операції — 
Верховний Суд пояснив різницю 

Веховний Суд підкреслив, що 
первинною є податкова консультація, а потім 
платник податків її виконує. 

 Аналізуючи п. 53.1 ПКУ, згідно з яким 
не може бути притягнуто до відповідальності 
платника  податків, який діяв відповідно до 
податкової консультації, ВС/КАС завважив: у 
будь-якому випадку, первинною є податкова 
консультація, а потім платник податків її 
виконує. Тобто особа звільняється від 
відповідальності у разі вчинення певних дій у 

відповідності та на підставі податкової 
консультації.  

За обставинами справи, що 
розглядалася, суб’єкт господарювання 
спочатку здійснив певну операцію, а лише 
потім звернувся за індивідуальною 
податковою консультацією. У цій ситуації суд 
підкреслив, що підприємство діяло на 
власний розсуд, а не на підставі податкової 
консультації. А отже, під час  оцінки вчинених 
дій отримана консультація не повинна 
враховуватися. 

постанова від 05.12.2019 р. у справі № 
820/5360/17 

За несвоєчасну реєстрацію податкових 
накладних, складених на неплатників ПДВ, 
штрафують 

Верховний Суд визнав, що на 
продавця покладено обов’язок здійснювати 
реєстрацію податкових накладних в ЄРПН. 

Однак, за порушення платником ПДВ 
граничного строку для реєстрації податкової 
накладної/розрахунку коригування нормами 
п. 120-1.1 ПКУ передбачена юридична 
відповідальність. Водночас законодавець 
окреслює ряд виключень, а саме — коло 
різновидів податкових накладних, за 
несвоєчасну реєстрацію яких, платник 
податків не підлягатиме юридичній 
відповідальності у порядку цієї норми. 

Так, диспозиція п. 120-1.1 ПКУ 
передбачає, що штраф не застосовують за 
порушення граничних строків для реєстрації 
податкової накладної, яку не надають 
отримувачу (покупцю), складену на 
постачання товарів/послуг для операцій: які 
звільнені від оподаткування або які 
оподатковуються за нульовою ставкою. 

Отже, для звільнення від 
відповідальності необхідна одночасна 
наявність двох обов’язкових складових: 

- податкова накладна не повинна 
надаватись отримувачу (покупцю); 

- податкова накладна повинна бути 
складена на постачання товарів/послуг для 
операцій, які звільнені від оподаткування або 
які оподатковуються за нульовою ставкою.                                                                                              

Тому, Верховний Суд погодився, що 
визначені п. 120-1.1 ПКУ виключення не 
підпадають під правовідносини, в межах яких 
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до позивача спірним податковим 
повідомленням-рішенням було застосовано 
штрафні санкції, якщо такі податкові накладні 
лише були виписані на неплатників податку. 
А те, що несвоєчасна реєстрація накладних 
не порушує жодних прав контрагентів та 
держави, не впливає на обов’язок реєстрації 
постачальником податкових накладних в 
ЄРПН та не звільняє від відповідальності за 
їх несвоєчасну реєстрацію. 

постанова Верховного Суду від 10.12.2019 р. у 
справі № 540/830/19 

Збитковість операції — не значить, що 
операція негосподарська 

Верховний Суд встановив, що право 
платника ПДВ на формування податкового 
кредиту виникає лише у разі реального 
(фактичного) вчинення операцій з придбання 
товарів (робіт, послуг) для використання в 
своїй госпдіяльності. 

Такі госпоперації пов’язані з рухом 
активів, зміною зобов’язань чи власного 
капіталу платника, та відповідають 
економічному змісту, відображеному в 
укладених платником податку договорах, що 
має підтверджуватись належним чином 
оформленими первинними документами. 

Якщо госпоперація фактично не 
відбулася, то первинні документи, складені 
платником податку та його контрагентом на 
підтвердження такої операції, не 
відповідають дійсності, та свідчать про 
відсутність у сторін волевиявлення щодо 
реального здійснення господарської операції. 

Водночас Верховний Суд 
переконаний, що прибутковість кожної 
окремої операції не є обов’язковою ознакою 
господарської діяльності, яка може включати і 
окремі збиткові операції, здійснення яких 
викликано об’єктивними причинами. 

Відтак продаж платником ПДВ 
продукції за ціною, нижчою собівартості, не 
можна розглядати як операцію поза межами 
його господарської діяльності. Адже до 
факторів ціноутворення, крім рівня витрат, 
пов’язаних із виробництвом товару, 
належать: 

- рівень попиту на продукцію;                            
- кон’юнктура ринку; 
- платоспроможність покупця; 

- обсяги виробництва та складські 
запаси продавця; 

- інші умови, які об’єктивно впливають 
на формування ціни. 

Тож Верховний Суд визнав, що 
посилання контролерів на збитковість 
операцій з експорту продукції, придбаної за 
ціною, нижчою ніж собівартість, суди 
попередніх інстанцій обґрунтовано не взяли 
до уваги. 

постанова Верховного Суду від 10.12.2019 р. у 
справі № П/811/1512/14 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 


