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ПРОТИВІРУСНІ ЗМІНИ 

Перші березневі протикоронавірусні зміни 
- податкові послаблення та мораторій на 
перевірки діють із 18 березня 

Вже діють законодавчі зміни, які 
направлені на мінімізацію наслідків для 
бізнесу та населення у зв'язку із поширенням 
коронавірусу COVID-19. 

Адже саме 17.03.2020 р. датована 
публікація в газеті "Голос України" Законів 
України: 

- "Про внесення змін до Податкового 
кодексу України та інших законів України 
щодо підтримки платників податків на період 
здійснення заходів, спрямованих на 
запобігання виникнення і поширення 
короновірусної хвороби (COVID-19)" від 
17.03.2020р. №533-IX. Чинний із 18.03.2020 
р.; 

- "Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України, спрямованих на 
запобігання виникнення і поширення 
коронавірусної хвороби (COVID-19)" від 
17.03.2020р. №530-IX. Чинний із 17.03.2020 
р., за виключення окремих положень, котрі 
уводять в дію із 19.04.2020 р.; 

- "Про внесення змін до Податкового 
кодексу України щодо підвищення 
доступності лікарських засобів, медичних 
виробів та допоміжних засобів до них, які 
закуповуються за кошти державного 
бюджету, та створення умов для закупівель у 
сфері охорони здоров'я за кошти державного 
бюджету" від 17.03.2020р. №532-IX. Чинний із 
01.04.2020р., за виключення норми про 
звільнення від оподаткування ПДВ лікарських 
засобів, медичних виробів, яка діє із 
18.03.2020р. 

Коротко про основні новації: 
1) У ПКУ передбачать, що тимчасово 

звільняються від оподаткування ПДВ операції 
з ввезення на митну територію України 
лікарських засобів, медичних виробів та/або 
медичного обладнання, необхідних для 
запобігання, локалізації та ліквідації 
коронавірусної хвороби, перелік яких визнає 
КМУ. У МКУ пропишуть звільнення указаних 
товарів від сплати ввізного мита, а також їх 
першочергове митне оформлення. 

2) Форс-мажор. У Законі про ТПП 
передбачать напряму, що до числа форс-
мажорних обставин (обставин непереборної 
сили) належить введення карантину, 
встановленого Кабінетом Міністрів України. 

3) Відпустки працівників та надомна 
праця. У КЗпП та Законі про відпустки щодо 
відпусток без збереження заробітної плати, 
званих у народі "за свій рахунок", 
передбачать: у разі встановлення КМУ 
карантину відповідно до Закону № 1645, час 
перебування у відпустці без збереження 
заробітної не включається у загальний 15-
денний строк, встановлений для відпусток 
такого типу. 

Окрім того, закон говорить, що на 
період встановлення карантину або 
обмежувальних заходів, пов’язаних із 
поширенням коронавірусної хвороби (COVID-
19) роботодавець може доручити 
працівникові (у тому числі державному 
службовцю чи службовцю органу місцевого 
самоврядування) виконувати протягом 
певного періоду роботу вдома чи надавати 
такому працівнику за його згодою відпустку. 

4) На період карантину 
(обмежувальних заходів) забороняється 
проведення органами державного нагляду 
(контролю) планових заходів із здійснення 
державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності. 

Також з дня оголошення карантину 
зупиняється перебіг строків звернення за 
отриманням адміністративних та інших послуг 
та строків надання цих послуг, визначених 
законом. Від дня припинення карантину 
перебіг цих строків продовжується з 
урахуванням часу, що минув до його 
зупинення. 

5) Адміністративна відповідальність 
У КпАП за порушення правил щодо 

карантину людей, санітарно-гігієнічних, 
санітарно-протиепідемічних правил і норм, 
передбачених Законом № 1645, іншими 
актами законодавства, а також рішень органів 
місцевого самоврядування з питань боротьби 
з інфекційними захворюваннями, буде штраф 
на громадян від 17 тис. до 34 тис. грн, на 
посадовців – від 34 тис. до 170 тис. грн. 

6) Кримінальна відповідальність 
Покарання за порушення правил та 

норм, встановлених з метою запобігання 
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епідемічним та іншим інфекційним 
захворюванням, якщо такі дії спричинили або 
завідомо могли спричинити поширення цих 
захворювань, зросте в ККУ. Зараз штраф 
складає до 1700 грн, за проєктом він буде від 
17 тис. до 51 тис. грн. Альтернативним 
покаранням може стати позбавленням волі 
на строк до трьох років. 

7) Відповідальність платників податків 
– без штрафів і пені 

За порушення податкового 
законодавства, вчинені з 1 березня по 31 
травня 2020 року, штрафні санкції не 
застосовуються, крім санкцій за: 

- порушення вимог до договорів 
довгострокового страхування життя чи 
договорів страхування в межах недержавного 
пенсійного забезпечення, зокрема, 
страхування додаткової пенсії; 

- відчуження майна, яке перебуває у 
податковій заставі, без згоди контролюючого 
органу; 

- порушення правил обліку, 
виробництва та обігу пального або спирту 
етилового на акцизних складах, які 
застосовуються на загальних підставах; 

- порушення нарахування, 
декларування та сплати ПДВ, акцизного 
податку, рентної плати. 

До того ж, протягом указаного періоду 
платникам податків не нараховується пеня, а 
нарахована, але не сплачена за цей період 
пеня, підлягає списанню. 

8) Мораторій на перевірки — до кінця 
весни 

Установлено мораторій на проведення 
податкових документальних та фактичних 
перевірок з 18 березня по 31 травня 2020 
року. Виняток – документальна позапланова 
перевірка, коли платником подано 
декларацію, в якій заявлено до 
відшкодування з бюджету ПДВ, за наявності 
підстав для перевірки, визначених у розділі V 
ПКУ, та/або з від'ємним значенням з ПДВ, яке 
становить більше 100 тис. грн. 

Документальні планові перевірки, які 
мали розпочатися в указаний період і не 
розпочалися на день набрання чинності цим 
Закону, будуть перенесені. Документальні та 
фактичні перевірки, що були розпочаті до 18 
березня та не були завершеними, тимчасово 
зупиняються на період до 31 травня. Таке 

зупинення перериває термін проведення 
перевірки та не потребує прийняття будь-
яких додаткових рішень контролюючим 
органом. 

До того ж, на період з 18 березня по 31 
травня 2020 року зупиняється перебіг строків 
давності, передбачені ст. 102 ПКУ. 

9) ЄСВ 
Тимчасово звільнили від нарахування 

та сплати єдиного внеску за періоди з 1 по 31 
березня та з 1 квітня по 30 квітня 2020 року 
за себе таких платників: 

- фізичні особи - підприємці, в тому 
числі ті, які обрали спрощену систему 
оподаткування; 

- особи, які провадять незалежну 
професійну діяльність; 

- члени фермерського господарства, 
якщо вони не належать до осіб, які 
підлягають страхуванню на інших підставах. 

При цьому для таких осіб, які не 
сплачували ЄСВ, відповідні періоди все одно 
включаються до страхового стажу та 
вважається, що страхові суми було сплачено 
у розмірі мінімального страхового внеску, 
визначеного законодавством для кожного з 
таких періодів. 

Окрім того, штрафні санкції, 
передбачені Законом про ЄСВ, податківці не 
будуть застосовувати за такі порушення, 
вчинені щодо періодів з 1 по 31 березня та з 
1 квітня по 30 квітня 2020 року: 

- несвоєчасна сплата (несвоєчасне 
перерахування) єдиного внеску; 

- неповна сплата або несвоєчасна 
сплата суми єдиного внеску одночасно з 
видачею сум виплат, на які нараховується 
єдиний внесок; 

- несвоєчасне подання звітності, 
передбаченої Законом про ЄСВ, до 
податкових органів. 

Протягом указаних періодів платникам 
єдиного внеску не нараховується пеня, а 
нарахована пеня за ці періоди підлягає 
списанню. Плюс - установили мораторій на 
проведення документальних перевірок 
правильності нарахування, обчислення та 
сплати єдиного внеску на період з 18 березня 
по 18 травня 2020 року. Якщо такі перевірки 
раніше розпочалися, то їх зупиняють до 18 
травня. 
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10) РРО-революція – старт 
перенесено 

На три місяці змістили початок 
обов’язкового застосування РРО 
спрощенцями ІІ-ІV груп. Так, до 1 січня 2021 
року реєстратори не застосовують ті 
платники єдиного податку ІІ – ІV груп 
(фізособи - підприємці), обсяг доходу яких 
протягом календарного року не перевищує 1 
млн грн, крім тих, які здійснюють реалізацію 
технічно складних побутових товарів, що 
підлягають гарантійному ремонту, чи 
реалізацію лікарських засобів. Як бачите, 
зникла згадка про реалізацію виробів 
медичного призначення та надання платних 
послуг у сфері охорони здоров’я. 

До 1 квітня 2021 року не застосовують 
РРО ті ж платники, окрім тих, які здійснюють 
види діяльності, перелічені у п. 61 підрозділу 
10 розділу ХХ ПКУ, зокрема – реалізацію 
товарів (надання послуг) через мережу 
Інтернет, реалізацію ювелірних виробів, 
роздрібну торгівлю вживаними товарами, 
діяльність ресторанів, кафе, ресторанів 
швидкого обслуговування тощо. 

Таким чином, усі спрощенці повинні 
будуть застосовувати РРО (програмні РРО) з 
1 квітня 2021 року. 

Також з 1 жовтня 2020 року на 1 січня 
2021 року перенесли кінцевий строк 
тимчасового зменшення санкцій, 
встановлених п. 1 ст. 17 Закону про РРО. 

Другі березневі протикоронавірусні зміни 
в закони  

30.03.2020 р. ВРУ затвердила в цілому 
законопроект № 3275 від 29.03.2020 р. (на 
момент підготовки огляду ще не 
опубліковано). 

Щодо змін які приніс законопроект: 
1) З дати опублікування цього Закону 

(звісно, за умови його підписання 
Президентом України) збільшуються ліміти 
для перебування на спрощеній системі 
оподаткування: 

- для першої групи із 300 тис. грн до 1 
млн. грн; 

- для другої групи із 1,5 млн. грн до 5 
млн. грн; 

- для третьої групи із 5 млн. грн до 7 
млн. грн. 

2) Мораторій на перевірки бізнесу, 
зокрема й ФОП, продовжують із 31 травня до 
30 червня 2020 року. 

3) Штрафні санкції за порушення щодо 
ЄСВ не застосовують і за період із 1 по 31 
травня. Це ж стосується нарахування пені. 

4) Мораторій на документальні 
перевірки правильності нарахування, 
обчислення та сплати ЄСВ триватиме на 
період із 18 березня по 31  травня 2020 року. 

Однак відсутнє звільнення від сплати 
ЄСВ за себе для самозайнятих осіб на 
травень 2020 року. 

Водночас тимчасово, на період до 31 
травня 2020 року (включно), зупинять строк 
розгляду скарг платників податків ЄСВ, що 
надійшли/надійдуть до 31 травня 2020 року 
та/або які не розглянуті станом на 18 березня 
2020 року. Таке зупинення не породжуватиме 
будь-яких наслідків. Податковий орган, який 
розглядатиме скаргу, зобов’язаний прийняти 
вмотивоване рішення та надіслати його 
платнику ЄСВ на його адресу поштою з 
повідомленням про вручення або надати 
йому під розписку. 

Також тимчасово до 31 травня 2020 
року (включно) продовжують строк подачі 
скарг платників ЄСВ, термін подачі яких 
припадає на період з 18 березня до 31 травня 
2020 року. 

5) ПДФО 
Податкова знижка на 2020 рік на суму 

коштів або вартість ліків для допомоги 
хворим, дезінфекційних засобів і 
антисептиків, медобладнання, засобів 
індивідуального захисту, медвиробів для 
скринінгу хворих, розхідних матеріалів для 
надання медичної допомоги, медичних 
виробів, лабораторного обладнання, 
розхідних матеріалів, реагентів для 
лабораторних досліджень. Це ж стосується 
аналогічної допомоги громадським 
об’єднанням та/або благодійним 
організаціям, МОЗ, закладам охорони 
здоров’я державної та/або комунальної 
власності, та/або структурним підрозділам з 
питань охорони здоров’я обласних, Київської 
та Севастопольської міських державних 
адміністрацій протягом карантину. 

6) ПДВ 
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Тимчасово на період, який закінчиться 
останнім числом місяця,  в якому 
завершується дія  карантину, звільнили від 
ПДВ імпорт та реалізацію ліків, медвиробів 
та/або медобладнання, необхідного для 
протидії коронавірусної хвороби (COVID-19). 

Для благодійників операції із імпорту 
та реалізації ліків, медвиробів та/або 
медобладнання для таких потреб не 
включають до бази оподаткування ПДВ, що 
дозволить їх не перейти межу для реєстрації 
платниками ПДВ. 

7) Податок на прибуток 
Коригувальну різницю із пп.140.5.9 

ПКУ не застосовують щодо сум коштів або 
вартості ліків для хворим, дезінфекційних 
засобів і антисептиків, медобладнання, 
засобів індивідуального захисту, медвиробів 
для скринінгу хворих, розхідних матеріалів 
для надання медичної допомоги, медичних 
виробів, лабораторного обладнання, 
розхідних матеріалів, реагентів для 
лабораторних досліджень. 

Також діятимуть особливості 
коригування фінрезультату до оподаткування 
для закладів охорони здоров’я державної 
та/або комунальної власності. 

8) Законопроект № 3275, зокрема, 
звільняє від відповідальності за несвоєчасне 
подання та оприлюднення фінансової 
звітності осіб, які зобов’язані це робити згідно 
зі ст.11 Закону про бухоблік. 

Щоправда, стосується це лише 
порушення строків оприлюднення фінансової 
звітності за 2019 рік або консолідованої 
фінансової звітності за 2019 рік разом з 
аудиторським звітом. 

Водночас звільнення діє за умови, 
якщо така звітність буде оприлюднена: 

- для осіб, які зобов’язані 
оприлюднювати фінзвітність, крім емітентів 
цінних паперів, — у період дії карантину або 
протягом 90 календарних днів з дня, 
наступного за днем завершення такого 
карантину, але не пізніше 31.12.2020 р.; 

- для емітентів цінних паперів — 
протягом строку, встановленого п. 7 р. VII 
Закону України «Про цінні папери та 
фондовий ринок», але не пізніше 31.12.2020 
р. 

 
 

9) Зміни в КЗпП.    
З визначення трудового договору (ст. 

21 КЗпП) усунули згадку про те, що працівник 
зобов'язується виконувати роботу, визначену 
цією угодою, «з підляганням внутрішньому 
трудовому розпорядкові». 

По-друге, згідно з законопроектом № 
3275 додержання письмової форми надалі є 
обов'язковим при укладенні трудового 
договору про дистанційну (надомну) роботу. 

По-третє, детально розписали в 
оновленій ст. 60 КЗпП про гнучкий режим 
робочого часу (ГРРЧ). Він може 
встановлюватися за погодженням між 
працівником і роботодавцем на визначений 
строк або безстроково як при прийнятті на 
роботу, так і згодом. А на час загрози 
поширенню епідемії, пандемії та (або) на час 
загрози військового, техногенного, 
природного чи іншого характеру умова про 
дистанційну (надомну) роботу та ГРРЧ може 
встановлюватися у наказі (розпорядженні) 
роботодавця без обов’язкового укладення у 
письмовій формі трудового договору про 
дистанційну (надомну) роботу. 

По-четверте, у тому ж Кодексі 
записали норму про дистанційну (надомну) 
роботу. Також передбачили, що виконання 
дистанційної (надомної) роботи не тягне за 
собою будь-яких обмежень обсягу трудових 
прав працівників. 

По-п’яте, у норму ст. 113 КЗпП щодо 
порядку оплати часу простою додали 
уточнення, що час простою не з вини 
працівника – це, в тому числі, і період 
оголошення карантину, встановленого КМУ. 
Нагадаємо, що про простій йшлося, зокрема, 
в нашій аналітиці «Карантин в садочку і 
школі: як оформити відсутність працівників на 
роботі». 

 

ДЛЯ ВСІХ 

Скасували вимогу повідомлення ДПС про 
прийняття на роботу директора 

5 березня 2020 року набрала чинності 
постанова КМУ від 12.02.2020 р. №188, яка 
відкоригувала вимоги щодо повідомлення 
ДПС про прийняття працівника на роботу, 
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встановлені постановою від 17.06.2015р. 
№413. 

Тепер, завдяки постанові №188, якщо 
на роботу приймають члена виконавчого 
органу госптовариства або керівника 
підприємства (установи, організації), 
окремого повідомлення до ДПС подавати не 
потрібно. Адже із 05.03.2020р. повідомленням 
про прийняття керівництва на роботу 
вважають відомості, отримані податківцями з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань. 

Постанова КМУ від 12.02.2020 р. №188 

Відмова працівників виходити на роботу 
під час карантину не є форс-мажором 

ТПП України відповіла на 
найпоширеніші запитання, пов’язані із 
запровадженням карантину. Перше, на чому 
було акцентовано – ТПП визнає карантин 
форс-мажором. 

Водночас ТПП роз’яснила таке: 
- обставина форс-мажору, в тому числі 

карантин, автоматично не звільняє від 
відповідальності: необхідно розуміти, яким 
чином певна обставина, в тому числі 
карантин, обмежує виконання певного 
зобов’язання; 

- відсутність грошей  не вважається 
форс-мажором, тому неможливість сплати не 
можна віднести до форс-мажорних обставин, 
якщо немає підтвердження технічних 
обмежень здійснення сплати; 

- ТПП може розглядати заяви 
засвідчення форс-мажорних обставин у разі 
неможливості користування приміщеннями у 
зв’язку із введеними на рівні державної влади  
обмеженнями або заборонами для суб’єктів 
господарювання у відповідних сферах; 

- призупинення діяльності 
підприємства у зв’язку з відмовою працівників 
виходити на роботу в умовах карантину не 
може бути засвідчене як форс-мажор. 

сайт ТПП України 

Спецперевезення працівників до роботи 
дозволені — заявили в Мінінфраструктури 

Міністерство інфраструктури України 
переконує, що Уряд не встановлював 

заборону на регулярні спеціальні 
перевезення пасажирів автомобільним 
транспортом. Відповідне повідомленням 
розміщене на Урядовому порталі. 

Як відомо, з 12 березня 2020р. на усій 
території України діє карантин, за яким 
слідувала заборона з 12:00 18 березня 2020 
р. на регулярні та нерегулярні перевезення 
пасажирів автомобільним транспортом у 
приміському, міжміському 
внутрішньообласному і міжобласному 
сполученні (крім перевезення легковими 
автомобілями). 

Однак, відповідно до пунктів 13, 45-50 
Правил надання послуг пасажирського 
автомобільного транспорту, затверджених 
постановою КМУ від 18.02.1997р. №176,  
регулярні спеціальні перевезення: 

- організовують  для перевезення  
працівників  підприємств,  установ  та 
організацій, учнів, студентів та інших 
організованих груп пасажирів; 

- здійснюють відповідно до умов, 
зазначених у паспорті маршруту, та на 
підставі договору, згідно з яким 
автомобільний перевізник надає 
підприємству, установі та організації, яка 
виступає замовником послуг, послуги з 
перевезення  організованої групи пасажирів 
за певним маршрутом і визначеним 
розкладом руху, протягом передбаченого 
договором строку. 

Тож на даний час можна перевозити 
пасажирів – працівників підприємства, 
установи, організації за спеціальними 
регулярними перевезеннями. 

Зважаючи на запроваджений на 
території України карантин, а також з метою 
захисту здоров’я громадян, такі перевезення 
здійснюють з урахуванням обмежень кількості 
пасажирів в одному автобусі – до 10 осіб. 
Вказані перевезення рекомендують 
здійснювати із використанням засобів 
індивідуального захисту, призначених для 
протидії COVID-19. 

Водночас зважайте, що поліцейські 
контролюватимуть виконання обмежувальних 
заходів щодо пасажирських перевезень. У 
Дніпрі, Харкові, Одесі, Львові, Києві та 
Київській області створені спеціальні мобільні 
групи, які перевірятимуть вказані обмеження. 

сайт КМУ  
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У ТПП назвали документи для 
підтвердження форс-мажору 

Як повідомляє ТППУ, підготувати 
документи, потрібні для одержання 
сертифікату про форс-мажорні обставини, 
нескладно, враховуючи, що заявник, як ніхто, 
добре знає про свої зобов’язання. 

ТПП наголосила, що, враховуючи 
складну ситуацію, в якій опинились більшість 
підприємців на території України, у зв’язку 
карантином, введенним КМУ, та 
запровадженням обмежуючих заходів у 
відповідних сферах, вона спростила 
процедуру подачі заяви. Більшість звернень, 
які одержує Палата, пов’язані з неможливістю 
виконання договірних зобов’язань. Якщо ваш 
випадок тотожний – у такому разі вам 
знадобиться мінімальний пакет документів: 

- відповідна форма заяви, підписаної 
керівником підприємства; 

- копія договору; 
- копія наказу (розпорядження) у 

зв’язку з необхідністю припинення діяльності 
на підставі відповідних нормативно-правових 
актів; 

- повідомлення (сповіщення) іншої 
сторони. 

Ці документи слід відправляти в 
електронному варіанті на електронну адресу 
ucci@ucci.org.ua. 

Також у ТПП звернули увагу на те, що 
заявник має право звертатися до Палати за 
засвідченням форс-мажорних обставин у разі 
вже порушеного строку виконання 
зобов’язання у зв’язку з введенним 
карантином. 

Як відомо, законодавчо було 
визначено, що карантин, запроваджений 
Кабміном, також належить до форс-мажору. 
Варто нагадати, що відмова працівників 
виходити на роботу під час карантину — не 
форс-мажор. 

сайт ТППУ 

Оновлено Порядок повернення 
помилково або надміру сплачених до 
бюджету коштів 

Мінфін України затвердив зміни до 
Порядку повернення коштів, помилково або 
надміру зарахованих до державного та 

місцевих бюджетів, затвердженого наказом 
Мінфіну від 03.09.2013р. №787 (далі — 
Порядок № 787). 

Зазначені зміни передбачають, 
зокрема: 

- подання до Казначейства висновку, 
погодженого з відповідним місцевим 
фінансовим органом, у разі повернення 
податків, зборів, пені, платежів, що 
зараховані до місцевих бюджетів або 
підлягають розподілу між державним та 
місцевими бюджетами; 

- подання до органу Казначейства копії 
судового рішення, засвідченої належним 
чином, у разі повернення судового збору 
(крім помилково зарахованого); 

- складання подання органом, який 
здійснює облік заборгованості в розрізі 
позичальників, за формою згідно з додатком 
1 до Порядку №787; 

- здійснення органами Казначейства 
повернення помилково або надміру 
зарахованих до місцевих бюджетів коштів із 
рахунків, відкритих для зарахування 
міжбюджетних трансфертів, на підставі листа 
відповідного місцевого фінансового органу; 

- подання платником податків до 
відповідного органу Казначейства заяви та 
подання, дати складання яких не 
перевищують 30 к. дн., з урахуванням норм 
ч.2 ст.255 Цивільного кодексу України; 

- подання до місцевого фінансового 
органу та/або територіального органу фондів 
загальнообов’язкового державного 
соціального та пенсійного страхування 
звернення для підкріплення коштами 
відповідних рахунків за формою згідно з 
додатком 2 до Порядку №787 на паперових 
носіях або в електронній формі з подальшим 
наданням оригіналів на паперових носіях; 

- повернення органом Казначейства 
коштів державного та/або місцевих бюджетів 
у разі зміни реквізитів рахунка за 
надходженнями зі зміненого рахунка за 
надходженнями; 

- скасування можливості повернення 
коштів, помилково або надміру зарахованих 
до державного та місцевих бюджетів, за 
платежами, які розподіляються між загальним 
та спеціальним фондами місцевих бюджетів; 

- скасування можливості повернення 
готівкою помилково або надміру зарахованих 
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до бюджету платежів, сплачених фізособами, 
що не мають рахунків у банках, з відповідних 
рахунків банків за реєстрами одержувачів 
коштів, підготовленими органами, що 
контролюють справляння надходжень 
бюджету; 

- викладення в новій редакції додатка 
2 (звернення на виконання подання про 
повернення помилково або надміру 
сплаченого платежу) до Порядку № 787. 

наказ Мінфіну України від 27.12.2019р. №577 

 

РОЗ’ЯСНЕННЯ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ 

ПДВ 

Як діяти платнику, щоб розблокувати 
ПН/РК — поради ДПС 

З 01.02.2020р. порядок зупинення 
реєстрації ПН/РК регулюється Постановою 
КМУ від 11.12.2019р. №1165 (далі — 
Постанова №1165), яка прийшла на зміну 
Постанові КМУ від 21.02.2018р. №117. 

Податківці, в інформаційному листі, 
зокрема, зауважили, що для платників ПДВ 
Постанова №1165 має такі переваги: 

- рішення про реєстрацію або відмову 
в реєстрації ПН/РК в ЄРПН за результатами 
розгляду пояснень та копій документів тепер 
не може перевищувати 5 робочих днів 
(раніше було 7 робочих днів); 

- платник податку тепер може 
оскаржити рішення про відмову в 
адміністративному порядку, що забезпечує 
швидке досудове вирішення спору; 

- платник податку має можливість 
подати в електронному вигляді інформацію 
та копії документів щодо спростування 
вiдповiдностi критерію ризиковості до комісії 
регіонального рівня, яка протягом 7 робочих 
днів зобов’язана прийняти відповідне 
рішення. Це дозволяє знизити затрати часу 
платника податку для вирішення зазначеного 
питання. 

Також податківці надали покрокову 
інструкцією про те, що робити суб’єкту 
господарювання, якщо його ПН/РК 
заблоковано. 

сайт ДПСУ 

Постачаємо самостійно виготовлену 
продукцію: як визначати мінбазу 
обкладення ПДВ 

ДПС нагадала, що у разі якщо 
договірна ціна продажу самостійно 
виготовлених товарів/послуг нижча за їх 
звичайну ціну, то базу оподаткування ПДВ 
слід визначати виходячи зі звичайної ціни на 
такі товари. 

Таке правило прописане в п.188.1 
ПКУ. 

Причому в розумінні ПКУ звичайною 
ціною для розрахунку бази оподаткування 
ПДВ є ціна товарів/послуг, визначена 
зацікавленими сторонами у цивільно-
правовому договорі, яка, своєю чергою, 
повинна відповідати ринковій ціні. 

У цьому випадку, крім податкової 
накладної на фактичну ціну постачання, 
платник податку має скласти ще одну 
податкову накладну на суму перевищення 
звичайної ціни над фактичною ціною 
постачання. 

Під час визначення бази 
оподаткування ПДВ операцій із постачання 
самостійно виготовлених товарів/послуг 
собівартість такої продукції не враховують. 
Навіть якщо собівартість продукції перевищує 
звичайну ціну такої продукції, податкову 
накладну на суму перевищення собівартості 
над звичайною ціною не складають. 

ІПК ДПСУ від 28.02.2020 р. № 836/6/99-00-07-
03-02-06/ІПК 

Доставка товарів кур’єром: на яку дату 
визнавати ПДВ-зобов’язання 

ДПС роз’яснила, що у випадку 
доставки товарів кур’єром ПДВ-зобов’язання 
слід визнавати на дату відвантаження таких 
товарів, тобто на дату їх передачі кур’єру. 

Звісно, це так якщо такі товари не були 
попередньо оплачені. Якщо кур’єру 
передаються товари, які були попередньо 
оплачені покупцем, то датою виникнення 
ПДВ-зобов’язань є дата оплати таких товарів. 

Водночас податкову накладну слід 
складати на особу, яка здійснила замовлення 
товару. Адже саме вона є покупцем. 
Причому, якщо покупець — кінцевий 
споживач, який не є платником ПДВ, можна 
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скласти податкову накладну за щоденними 
підсумками операцій згідно з п.201.4 ПКУ. 

Крім того, податківці нагадали, що у 
цьому випадку суб’єкт господарювання 
зобов’язаний забезпечити видачу покупцю 
розрахункового документа встановленої 
форми (чек РРО). Причому РРО може бути 
зареєстрований за місцем безпосередньої 
передачі товарів продавцем кур’єрській 
службі для подальшої доставки покупцю. 

ІПК ДПСУ від 24.02.2020р. №747/6/99-00-07-
01-01-06/ІПК 

Коригуємо необоротні активи під час 
переходу на МСФЗ: що з ПДВ 

ДПС розглянула випадок, коли на дату 
переходу на МСФЗ у фінзвітності та бухобліку 
підприємства були проведені коригування 
необоротних активів, що не відповідають 
критеріям визнання згідно з МСФЗ. У 
податковому обліку такі необоротні активи не 
коригували. 

За словами контролерів, такі операції 
не є об’єктом обкладення ПДВ та не 
призводять до наслідків з ПДВ. Адже під час 
їх здійснення не відбувається постачання 
необоротних активів. 

Якщо б мовилося про постачання 
таких необоротних активів, то такі операції є 
об’єктом обкладення ПДВ, і у цьому випадку 
слід нараховувати податкові зобов’язання на 
дату «першої події» виходячи з бази 
оподаткування ПДВ, установленої п. 188.1 
ПКУ. 

ІПК ДПСУ від 17.03.2020р. №1123/6/99-00-07-
03-02-06/ІПК 

Камеральні та документальні невиїзні 
перевірки бюджетного відшкодування 
ПДВ ніхто не відміняв 

ДПС опублікувала інформаційний лист 
№7. Цього разу податківці розповіли про 
карантинні нововведення для бізнесу, 
зокрема, про запровадження мораторію на 
проведення перевірок. 

Йдеться про зміни до ПКУ та інших 
законів, передбачені Законом України «Про 
внесення змін до Податкового кодексу 
України та інших законів України щодо 
підтримки платників податків на період 

здійснення заходів, спрямованих на 
запобігання виникненню і поширенню 
коронавірусної хвороби (COVID – 19)» від 
17.03.2020р. №533-IX (далі — Закон №533). 

Зокрема, податківці зауважили, що 
Законом №533 внесені зміни до ПКУ, згідно з 
якими запроваджується мораторій на 
проведення документальних та фактичних 
перевірок на період з 18 березня по 31 
травня 2020 року, крім документальних 
позапланових перевірок з підстав, 
визначених пп. 78.1.8 ПКУ. 

Водночас запроваджений Законом 
№533 мораторій не поширюється на 
проведення невиїзних документальних 
перевірок з питань достовірності нарахування 
сум бюджетного відшкодування ПДВ. 

Платники податку, які мають право на 
бюджетне відшкодування, отримують таке 
бюджетне відшкодування у разі узгодження 
контролюючим органом заявленої суми 
бюджетного відшкодування за результатами: 

- камеральної перевірки, на 
проведення якої не встановлено обмежень; 

- документальної невиїзної перевірки 
(у випадках, визначених ПКУ). Така перевірка 
здійснюється на підставі зазначених у 
пп.75.1.2 ПКУ документів та даних, наданих 
платником податків або отриманих в інший 
спосіб. 

На час проведення карантинних 
заходів контролюючим органам та платникам 
податків необхідно здійснювати спілкування з 
дотриманням профілактичних заходів 
відповідно до рекомендацій МОЗ. 

Тому податківці розглядають 
можливість інформування платників податків 
про надання документів та інформації, 
необхідної для проведення невиїзних 
документальних перевірок з питань 
достовірності нарахування сум бюджетного 
відшкодування ПДВ, поштою або в 
електронному вигляді (в т.ч. через 
Електронний кабінет). 

інформаційний лист ДПСУ від 20.03.2020р. 
№7 

Вирішили не розблоковувати ПН/РК — 
готуйтесь до штрафів 

ДПС роз’яснила, чи будуть 
штрафувати за відсутність реєстрації 
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податкової накладної/розрахунку коригування 
в ЄРПН у разі якщо їх реєстрація була 
зупинена, а платник ПДВ протягом 365 к. дн. 
так і не подав «розблокувальні» документи. 

Тут усе залежить від того, чи виявлять 
контролери під час податкової перевірки факт 
здійснення господарської операції за такими 
податковою накладною/розрахунком 
коригування. 

Наприклад, якщо податкова накладна 
була помилково складена, то це нічим вам не 
загрожує. Але якщо була реальна 
господарська операція, податкову 
накладну/розрахунок коригування за якою так 
і не розблокували через те, що не подали 
«розблокувальні» документи, то готуйтесь до 
штрафів. 

Мовиться про штрафи, визначені п. 
1201.2 ПКУ. 

роз’яснення ДПС із категорії 101.28 розділу 
ЗІР (zir.tax.gov.ua) 

ПДФО 

Роботодавець компенсує вартість проїзду 
працівникам 

Податківці роз’яснили, до яких 
наслідків приведе роботодавця рішення, 
компенсувати проїзд своєму працівнику. 

Контролери вказали, що положеннями 
КЗпП передбачені випадки, коли 
роботодавець зобов’язаний компенсувати 
найманому працівнику витрати на проїзд, а 
саме: 

- у зв’язку з переведенням, прийняттям 
або направленням на роботу в іншу 
місцевість (ст.5-1 КЗпП); 

- у зв’язку з службовими 
відрядженнями (ст.121 КЗпП). 

А отже, компенсація вартості проїзду з 
інших обставин може здійснюватися за 
рішенням керівника підприємства. У цьому 
випадку таку компенсацію вважають 
додатковим благом найманого працівника 
відповідно до пп.14.1.47 ПКУ. 

Таким чином, проїзд найманого 
працівника до місця роботи та/або з роботи 
до дому не пов’язано із виконанням ним 
трудових функцій та не підпадає під дію 
КЗпП, то сума такої компенсації буде 

оподатковуватися ПДФО на підставі 
пп.164.2.17 ПКУ. 

з сайту ГУ ДПС у Дніпропетровській області 
 

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ 

Для небезпечних робіт запроваджений 
декларативний принцип 

Кабмін впроваджує декларативний 
принцип отримання від Держпраці дозволу на 
окремі роботи підвищеної небезпеки, та 
експлуатацію (застосування) машин, 
механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки. Відповідне спрощення містить 
постанова КМУ від 03.03.2020р. № 207. 

Сюди зокрема, потрапляють: 
- роботи, що виконуються на висоті 

понад 1,3 метра; 
- земляні роботи, що виконуються на 

глибині понад 2 метри або в зоні 
розташування підземних комунікацій чи під 
водою; 

- обстеження, ремонт і чищення 
димарів, повітропроводів; 

- роботи в діючих електроустановках 
напругою понад 1000 В і в зонах дії струму 
високої частоти; 

- зварювальні роботи. 
Перелік видів робіт підвищеної 

небезпеки, які виконуються на підставі 
декларації відповідності матеріально-
технічної бази вимогам законодавства з 
питань охорони праці, викладений в 
оновленому додатку 6 до Порядку видачі 
дозволів на виконання робіт підвищеної 
небезпеки та на експлуатацію (застосування) 
машин, механізмів, устаткуовання підвищеної 
небезпеки, затвердженого постановою КМУ 
від 26.10.2011р. №1107 (далі — Порядок № 
1107). А перелік машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки,  що 
експлуатують (застосовують) на підставі 
декларації  відповідності матеріально-
технічної бази вимогам законодавства  з 
питань охорони праці — в додатку 7 до 
Порядку №1107. 

Аби одержати дозвіл роботодавець, 
виробник або постачальник подає до 
територіального органу Держпраці чи 
адміністратора ЦНАП у паперовій формі або 
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в електронній формі заяву за встановленою 
формою, до якої додають: 

- на виконання робіт підвищеної 
небезпеки — висновок експертизи щодо 
стану охорони праці та безпеки промислового 
виробництва суб’єкта господарювання під час 
виконання робіт підвищеної небезпеки; 

- на експлуатацію машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки — 
висновок експертизи щодо стану охорони 
праці та безпеки промислового виробництва 
суб’єкта господарювання під час експлуатації 
машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки; 

- на застосування машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки — 
висновок експертизи щодо відповідності 
машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки вимогам законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки. 

Подати документи можна особисто, 
через уповноважену ним особу або надіслати 
поштою, а також через Єдиний державний 
веб-портал електронних послуг, у тому числі 
через інтегровану з ним інформаційну 
систему Держпраці. 

Тож зменшили до 8 видів перелік робіт 
підвищеної небезпеки, що потребують 
наявність дозволу. Також скорочено перелік 
машин, механізмів, устаткування підвищеної 
небезпеки, експлуатація (застосування) яких 
вимагає наявність дозволу, до 4 видів. 

Постанова КМУ від 03.03.2020р. №207 

Роз'яснення щодо організації робочих 
процесів під час карантину 

Забезпечити працівників 
антисептичними та дезінфікуючими 
засобами, інформувати про профілактичні 
заходи, дотримуватися гарантованих 
законодавством прав працівників – усе це 
слід зробити вітчизняним роботодавцям. Про 
це йдеться у наданих Мінекономіки та 
Держпраці роз'ясненнях щодо організації 
робочих процесів під час запобігання 
поширенню в Україні коронавірусу COVID-19. 

По-перше, ст.46 КЗпП чітко визначені 
випадки відсторонення працівника від роботи 
власником або уповноваженим ним органом. 
Зокрема, й у разі відмови або ухилення від 

обов’язкових медичних оглядів, навчання, 
інструктажу і перевірки знань з охорони праці. 

По-друге, абз.2 ч.1 ст.14 Закону 
України «Про охорону праці» визначено, що 
працівник зобов’язаний дбати про особисту 
безпеку і здоров’я, а також про безпеку і 
здоров’я оточуючих людей в процесі 
виконання будь-яких робіт чи під час 
перебування на території підприємства. 
Частиною другою даної статті визначено, що 
працівник несе безпосередню 
відповідальність за порушення зазначених в 
частині першій вимог. 

З указаних норм зроблено висновок: у 
випадку виявлення у працівника первинних 
ознак захворювання, роботодавцям 
рекомендується негайно забезпечити 
направлення такого працівника для 
медичного огляду та встановлення 
відповідного діагнозу. 

По-третє, відсутність працівника на 
роботі у зв’язку з тимчасовою втратою 
працездатності, хворобою, що 
підтверджується відповідними документами, 
не може бути підставою для звільнення чи 
відсторонення такого працівника. 

По-четверте, надання працівником 
виданого у встановленому порядку листка 
непрацездатності є підставою для 
призначення та виплати допомоги по 
тимчасовій непрацездатності відповідно до 
статей 22 – 24, 30-34 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування». 

Мінекономіки та Держпраці 
пропонують також роботодавцям: 

- за можливості, максимально 
забезпечити використання дистанційної 
форми праці та (або) гнучкого режиму 
робочого часу (в т.ч. і для зменшення 
скупчення людей у «часи пік»); 

- запроваджувати режим роботи на 
умовах скороченого та неповного робочого 
часу з урахуванням вимог, визначених 
законодавством; 

- максимально сприяти реалізації 
права працівників на отримання, за їх 
проханням, оплачуваних відпусток та 
відпусток без збереження заробітної плати, 
що надаються працівникам в обов’язковому 
порядку, та відпустки без збереження 
заробітної плати, якi надаються за угодою 



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

 

  
  

  

    
 

13 

Огляд 

законодавства та 

судової практики 

Березень 2020 

 

сторін у порядку, визначеному 
законодавством; 

- забезпечити працівників 
антисептичними та дезінфікуючими 
засобами; 

- проінформувати працівників про 
профілактичні заходи, розміщенні на 
офіційному сайті МОЗ. 

сайт Мінекономіки України 

У Держпраці роз’яснили оформлення 
відпустки без збереження зарплати на час 
карантину 

Управління Держпраці у Миколаївській 
області  роз’яснило нюанси   надання 
відпустки без збереження заробітної плати на 
час карантину. 

Так, за сімейними обставинами та з 
інших причин працівнику може надаватися 
відпустка без збереження заробітної плати на 
термін, обумовлений угодою між працівником 
та власником або уповноваженим ним 
органом, але не більше 15 календарних днів 
на рік. 

Однак на час оголошеного Кабміном 
карантину працівнику можна надати 
«карантинну» відпустку без збереження 
заробітної плати. Така неоплачувана 
відпустка не входить у загальний 15-денний 
ліміт. Тож надавати її можна на увесь час 
карантину, незалежно від часу його 
тривалості. Це стало можливим завдяки 
Закону «Про внесення  змін до деяких 
законодавчих актів України, спрямованих на 
запобігання виникненню і поширенню 
коронавірусної хвороби (COVID-19)», яким  
внесено зміни до ч. 3 ст. 26 Закону про 
відпустки. 

Управління Держпраці в Миколаївській 
області стверджує, що в заяві мають бути 
зазначені: 

1) причина, з якої працівник просить 
надати йому неоплачувану відпустку; 

2) дата початку такої відпустки; 
3) тривалість відпустки. 
Після розгляду заяви видається наказ 

(розпорядження) про надання відпустки за 
свій рахунок. 

Таку відпустку не подовжують на 
кількість святкових і неробочих днів, що 
припадають на неї. 

Аби надати таку відпустку, перш за 
все, необхідно бажання працівника піти в таку 
відпустку. Ні в якому разі не можна 
відправляти у відпустку «за свій рахунок» 
примусово без згоди працівника. 

сайт управління Держпраці у Миколаївській 
області 

За незаконні звільнення недобросовісним 
роботодавцям загрожує кримінальна 
відповідальність 

Регіональні управління Держпраці 
продовжують аналізувати інформацію, 
отриману під час інспекційних відвідувань, в 
т. ч. конфіденційно повідомленої 
працівниками, звернень громадян, судової 
практики, а також інших даних з відкритих 
джерел про стан додержання законодавства 
про працю. При цьому констатують 
поширення практики порушень з боку 
недобросовісних роботодавців, зокрема, 
незаконні звільнення працівників. 

Як вказує ГУ Держпраці у Донецькій 
області, мінімізують витрат на персонал 
недобросовісні роботодавці найчастіше за 
рахунок таких дій: 

- ухиляються від офіційного укладення 
трудового договору з працівниками; 

- примусово відправляють працівників 
у відпустку без збереження зарплати; 

- встановлюють неповний робочий 
день при фактичному залученню до роботи 
працівників повний робочий день; 

- частково  виплачують нараховану 
зарплату неофіційно без сплати податків та 
ЄСВ; 

- продовжують тривалість робочого 
часу без залучення працівників до 
надурочних робіт та оплати надурочних годин 
роботи. 

Тому застерігають роботодавців, що за 
порушення трудового законодавства 
загрожують не лише фінансові санкції та 
адмінштрафи, але й кримінальна 
відповідальність. 

Розслідують кримінальні справи в 
загальному порядку слідчі органи на підставі 
звернення працівників про вчинення злочину 
посадовими особами. Рішення про 
притягнення до кримінальної відповідальності 
ухвалює суд. 
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Кримінальна відповідальність, 
зокрема, передбачена за такі порушення 
трудового законодавства: 

- порушення етики у сфері медицини 
чи фармації; 

- залучення до роботи дітей та вагітних 
жінок (якщо це заборонено законодавством); 

- незаконне звільнення працівника; 
- інші грубі порушення законодавства 

про працю; 
- порушення вимог законодавчих та 

інших нормативно-правових актів про 
охорону праці. 

з сайту ГУ Держпраці у Донецькій області 

СУДОВА ПРАКТИКА 

Коли акт звірки підтверджує наявність 
заборгованості 

Акт звірки може вважатися доказом у 
справі в підтвердження наявності 
заборгованості суб`єкта господарювання, її 
розміру, визнання боржником такої 
заборгованості тощо. Однак за умови, що 
інформація, відображена в акті, підтверджена 
первинними документами та акт містить 
підписи уповноважених осіб. 

На цьому наголосив ВС/КГС та 
водночас нагадав: як правило, акти звірок 
розрахунків (чи заборгованості) складаються 
та підписуються бухгалтерами контрагентів і 
підтверджують остаточні розрахунки сторін 
на певну дату. Відсутність в акті звірки 
підписів перших керівників сторін або інших 
уповноважених осіб, які мають право 
представляти інтереси сторін, у тому числі 
здійснювати дії, направлені на визнання 
заборгованості підприємства перед іншими 
суб`єктами господарювання, означає 
відсутність в акту звірки юридичної сили 
документа, яким суб`єкт господарської 
діяльності визнає суму заборгованості. 

Також суд зазначив, що чинне 
законодавство не містить вимоги про те, що 
акт звірки розрахунків повинен містити 
формулювання про визнання боргу 
відповідачем. Підписання акту звірки, у якому 
зазначено розмір заборгованості, 
уповноваженою особою боржника, та 
підтвердження наявності такого боргу 

первинними документами свідчить про 
визнання боржником такого боргу. 

Постанова ВС/КГС від 04.12.2019р. у справі 
№916/1727/17 

Проводити зарахування зустрічних вимог 
з нерезидентами не заборонено 

Випадки, у яких суб`єктам 
господарювання забороняється припиняти 
зобов`язання шляхом зарахування зустрічних 
однорідних вимог, мають бути визначені 
виключно в законах України. Однак жодних 
обмежень на використання такого способу 
розрахунку за зовнішньоекономічними 
операціями законами України не 
передбачено. Водночас  чинним 
законодавством також не заборонено та не 
обмежено законні форми розрахунків за ЗЕД 
операціями, що не передбачають 
надходження інвалюти на рахунок резидента. 

На цьому наголосив ВС/КАС та 
сформував нову правову позицію, відповідно 
до якої резидент є вільним у виборі форми 
розрахунків за зовнішньоекономічними 
операціями з-поміж тих, що не суперечать 
законам України. Припинення зобов`язання 
шляхом зарахування зустрічних однорідних 
вимог є складовою гарантованого 
Конституцією України права на свободу 
підприємницької діяльності та може бути 
обмежено виключно законами України. 

Навіть за наявності заборони зняття з 
контролю експортних операції клієнтів на 
підставі документів про припинення 
зобов'язань зарахуванням зустрічних 
однорідних вимог, перебування таких 
операцій на контролі саме по собі не 
спричиняє наслідку у вигляді застосування 
санкцій (пені) за порушення строків 
розрахунків. 

постанова ВС/КАС від 31.01.2020 р. у справі № 
1340/3649/18 

 



 

 

 

 

 

 

 


