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ЗМІНИ ЗАКОНОДАВСТВА - 2021 

Класичне «першосічневе»: новий розмір 
мінімалки та прожиткового мінімуму  

У 2021 році розмір мінімальної 
зарплати становитиме: 

— у місячному розмірі: з 1 січня - 6000 
грн, з 1 грудня - 6500 грн; 

— у погодинному розмірі: з 1 січня - 36,11 
гривні, з 1 грудня - 39, 12 грн. 

Величина прожиткового мінімуму 
працездатних осіб у 2021 році складатиме: 

- з 1 січня - 2270 грн; 

- з 1 липня - 2379 грн; 

- з 1 грудня - 2481 грн. 

Закон України «Про Державний бюджет 
України на 2021 рік» від 15.12.2020р. №1082-IX: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1082-IX#Text  

Податки та ЄСВ тепер можна сплачувати 
через єдиний рахунок 

Із 01.01.2021р. у платників податків 
з'явилося право сплачувати податки / ЄСВ через 
єдиний рахунок, далі – ЄР (ст.351 ПКУ).  

Що важливо знати:  

1. Перехід на застосування ЄР – 
добровільний. Якщо ви захочете сплачувати 
податки/ЄСВ через ЄР, то повинні будете 
подати через електронний кабінет повідомлення 
про використання ЄР (ймовірно, з'явиться 
спеціальна електронна форма цього 
повідомлення) (п.351.2 ПКУ). Якщо ви не подаєте 
повідомлення про використання ЄР, ви 
продовжуватимете сплачувати податки/ЄСВ 
«по-старому». Паралельно діятимуть як сплата 
через ЄР, так і «традиційна» сплата. Але, якщо 
ви виявите бажання платити через ЄР, то 
зобов'язані будете платити саме через нього. 

2. Подати повідомлення, щоб почати 
вперше застосовувати ЄР, можна коли 
завгодно. 

3. Єдиний рахунок не використовується 
для сплати: ПДВ; акцизу з реалізації 
пального/спирту етилового; частини чистого 
прибутку (доходу) до бюджету держ- і 
комунальними унітарними підприємствами та їх 
об’єднаннями. Відповідно ЄР не буде 
«підв’язаний» до СЕА ПДВ і СЕАРП. 

 

Змінили форму Декларації з податку на 
прибуток 

В оновленій формі Декларації з'явилися 
позиції, які дозволяють подання декларації: 

- юридичними та фізособами - 
підприємцями, які обрали спрощену систему 
оподаткування, фізособами, які провадять 
незалежну профдіяльність, які є платниками 
податку на прибуток при виплаті доходів 
(прибутків) нерезиденту з джерелом їх 
походження з України; 

- іноземними компаніями; 

- юрособами, які здійснюють управління 
активами щодо діяльності інститутів спільного 
інвестування, утвореними без статусу юрособи, 
активами яких управляють такі особи. 

Також у новій редакції викладено 
наступні додатки декларації: 

- додаток ПН до рядка 23 ПН декларації; 

- додаток РІ до рядка 03 РІ декларації; 

- додаток АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ до 
рядка 03 РІ декларації. 

Форму декларації доповнюють 
додатками, в яких відображатимуть інформація 
про контрольовані іноземні компанії та 
розрахунком податку на прибуток 
контрольованої іноземної компанії: 

- додаток КІК до рядка 06.1 КІК 
декларації; 

- додаток КІК-К до рядка 02 КІК-К додатка 
КІК до рядка 06.1 КІК декларації; 

- додаток КІК-ТЦ до додатка КІК до рядка 
06.1 КІК декларації; 

- додаток КІК-ЦП до рядків 1.2 КІК-ЦП, 1.3 
КІК-ЦП додатка КІК-К до рядка 02 КІК-К додатка 
КІК до рядка 06.1 КІК декларації. 

Точкові зміни відбулися і в додатку ЗП до 
рядка 16 ЗП; додатку ВП до рядків 26 - 29, 31 - 
33, 35; додатку ПП декларації. 

Наказ Мінфіну України від 29.10.2020р. 
№649. Чинний з 01.12.2020р. 

ДПС оновила довідники пільг 

Податкова служба затвердила нові 
довідники пільг станом на 01.01.2021р., а саме: 

- Довідник № 101/1 податкових пільг, що є 
втратами доходів бюджету; 

- Довідник № 101/2 інших податкових пільг. 

https://zakon.rada.gov.ua/go/1082-IX
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1082-IX#Text
https://buhgalter911.com/public/uploads/news/Img_2020/12_2020/28.12-03.01.2021/Dov_dn.p_lg_101_1_vtr_byud_01.01.2021.xls
https://buhgalter911.com/public/uploads/news/Img_2020/12_2020/28.12-03.01.2021/Dov_dn.p_lg_101_1_vtr_byud_01.01.2021.xls
https://buhgalter911.com/public/uploads/news/Img_2020/12_2020/28.12-03.01.2021/Dov_dn.p_lg_101_2_n_n_p_l_01.01.2021.xls
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Оновлений Порядок 100: зміни, які не варто 
ігнорувати  

Уряд прийняв зміни до Порядку №100, 
ініціатором яких виступило Мінекономіки. 

Із найцікавішого: 

1. Вилучили п.10 Порядку №100, який 
передбачає коригування середнього заробітку 
(далі – СЗ) при підвищенні посадових окладів. 

2. Змінили порядок врахування премій, 
які виплачуються за квартал і більш тривалий 
проміжок часу, при обчисленні СЗ. 

Премії та інші виплати, які виплачують за 
два місяці або більш тривалий період, при 
обчисленні СЗ включають шляхом додавання до 
заробітку кожного місяця розрахункового 
періоду частини, що відповідає кількості місяців 
того періоду, за який вона нарахована та 
пропорційно часу, відпрацьованому у 
розрахунковому періоді. 

Крім того, у Порядку №100 відбулися, 
зокрема, наступні зміни: 

- при обчисленні СЗ тепер враховуються 
всі види відпусток, які передбачені 
законодавством; 

- якщо працівника прийнято (оформлено) 
на роботу не з першого числа місяця, проте дата 
прийняття на роботу є першим робочим днем 
місяця, то цей місяць враховують до 
розрахункового періоду. 

Постанова КМУ від 09.12.2020р. №1213. 
Чинна з 12.12.2020р. 

Із 01.01.2021р. діють нові рахунки для 
сплати податків, зборів, ЄСВ 

Казначейство повідомило, що з 
01.01.2021р. запроваджуються нові рахунки 
для зарахування надходжень до державного 
та місцевих бюджетів та зарахування коштів 
єдиного соціального внеску. 

Також, Казначейство наголосило, що 
кошти, сплачені на старі рахунки, на них не 
зараховуватимуться, а повертатимуться 
платникам, як нез’ясовані надходження. 

За даними офіційного сайту Державної 
казначейської служби України: 

https://www.treasury.gov.ua/ua/news/do-uvagi-platnikiv-
podatkiv-zboriv-platezhiv-inshih-nadhodzhen-ta-

platnikiv-yedinogo-vnesku-na-zagalnoobovyazkove-
derzhavne-socialne-strahuvannya  

Статзвітність – 2021: скасовано окремі 
форми звітності та запроваджено нові 

Держстат повідомив, що в 2021 році 
відбудеться чимало змін у поданні форм 
звітності до органів державної статистики. 

Так, запроваджено подання нових форм, 
зокрема, ф.№ 3-борг(місячна) "Звіт про 
заборгованість з оплати праці" (наказ від 
21.07.2020р. №222). 

Крім того, скасовано наступні форми: 

1) №5-ЗЕЗ (місячна) "Звіт про експорт (імпорт) 
товарів, що не проходять митного 
декларування" (наказ від 11.06.2020р. 
№173); 

2) №11-зез(ВПІ) (річна) "Звіт про взаємозв’язки 
підприємства з прямими іноземними 
інвестиціями в рамках відносин прямого 
інвестування" (наказ від 11.06.2020р. 
№174); 

3) №12-зез(ВПІ) (річна) "Звіт про взаємозв’язки 
підприємства – прямого інвестора в рамках 
відносин прямого інвестування" (наказ від 
11.06.2020р. №174); 

4) №2-Б "Звіт про випуск, розміщення та обіг 
цінних паперів" (наказ від 27.08.2020р. 
№258); 

Також, внесено зміни до ряду форм 
статзвітності, зокрема: 

1) №1-ПВ (квартальна) Звіт із праці" (наказ 
від 17.06.2020р. №178); 

2) №1-ПВ (місячна) "Звіт із праці" (наказ 
від 17.06.2020р. №179); 

3) №1-зерно "Звіт про надходження культур 
зернових і зернобобових та олійних на 
перероблення та зберігання" (наказ 
від 28.01.2020р. №66); 

4) №2-ОЗ ІНВ "Звіт про наявність і рух 
необоротних активів, амортизацію та 
капітальні інвестиції" (наказ від 26.08.2020р. 
№256); 

5) №2-інвестиції (квартальна) "Звіт про 
капітальні інвестиції" (наказ від 26.08.2020р. 
№256); 

6) №1-підприємництво "Структурне 
обстеження підприємства" (наказ 
від 22.07.2020р. №223). 

Інформація за даними Держстату України: 
http://www.ukrstat.gov.ua/menu/zm_pod_fdss_2021.ht

m   

https://www.treasury.gov.ua/ua/news/do-uvagi-platnikiv-podatkiv-zboriv-platezhiv-inshih-nadhodzhen-ta-platnikiv-yedinogo-vnesku-na-zagalnoobovyazkove-derzhavne-socialne-strahuvannya
https://www.treasury.gov.ua/ua/news/do-uvagi-platnikiv-podatkiv-zboriv-platezhiv-inshih-nadhodzhen-ta-platnikiv-yedinogo-vnesku-na-zagalnoobovyazkove-derzhavne-socialne-strahuvannya
https://www.treasury.gov.ua/ua/news/do-uvagi-platnikiv-podatkiv-zboriv-platezhiv-inshih-nadhodzhen-ta-platnikiv-yedinogo-vnesku-na-zagalnoobovyazkove-derzhavne-socialne-strahuvannya
https://www.treasury.gov.ua/ua/news/do-uvagi-platnikiv-podatkiv-zboriv-platezhiv-inshih-nadhodzhen-ta-platnikiv-yedinogo-vnesku-na-zagalnoobovyazkove-derzhavne-socialne-strahuvannya
http://www.ukrstat.gov.ua/menu/zm_pod_fdss_2021.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/menu/zm_pod_fdss_2021.htm
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Нові податкові наслідки неринкового 
експорту чи імпорту: діють нововведення 
по конструктивним дивідендам 

Із 1 січня запрацювали зміни в пп.14.1.49 
та ст.39 ПКУ, внесені Законом України від 
16.01.2020р. №466-ІХ. 

Зокрема, тепер для цілей оподаткування 
до дивідендів прирівнюються також: 

- платіж у грошовій чи негрошовій формі, 
що здійснюється юридичною особою на користь 
її засновника та/або учасника (учасників) у 
зв'язку з розподілом чистого прибутку (його 
частини); 

- суми доходів у вигляді платежів за цінні 
папери (корпоративні права), що виплачуються 
на користь нерезидента, зазначеного в пп. "а", 
"в", "г" пп. 39.2.1.1 ПКУ, у контрольованих 
операціях понад суму, яка відповідає принципу 
"витягнутої руки"; 

- вартість товарів (робіт, послуг), крім 
цінних паперів та деривативів), що 
придбаваються у нерезидента, зазначеного в 
пп. "а", "в", "г" пп. 39.2.1.1 ПКУ, у 
контрольованих операціях понад суму, яка 
відповідає принципу "витягнутої руки"; 

- сума заниження вартості товарів (робіт, 
послуг), які продаються нерезиденту, 
зазначеному в пп. "а", "в", "г" пп. 39.2.1.1 ПКУ, у 
контрольованих операціях порівняно із 
сумою, яка відповідає принципу "витягнутої 
руки"; 

- виплата в грошовій або негрошовій 
формі, що здійснюється юрособою на користь її 
засновника та/або учасника - нерезидента 
України у зв'язку зі зменшенням статутного 
капіталу, викупом юрособою корправ у власному 
статутному капіталі, виходом учасника зі складу 
товариства або іншої аналогічної операції між 
юрособою та її учасником, у розмірі, що 
призводить до зменшення нерозподіленого 
прибутку юридичної особи. 

Відповідно, за умови наявності у 
платників податку на прибуток таких 
конструктивних (прирівняних до них платежів) 
дивідендів, їм потрібно нарахувати податок на 
репатріацію за ставкою 15% або скористатися 
нормами міжнародного договору та 
перерахувати платіж до бюджету до 1 жовтня 
наступного за звітним року (граничної дати 
подання Звіту про КО) – абз.2 пп.141.4.2 ПКУ. 

Надання послуг з оплатою через LiqPay, 
Portmone, Приват24: нарешті можна без РРО 

При здійсненні розрахунків за послуги у 
разі проведення таких розрахунків виключно за 
допомогою банківських систем дистанційного 
обслуговування та/або сервісів переказу коштів, 
РРО не застосовуються. 

Тобто, якщо споживачі, використовуючи 
мережу Інтернет, замовляють послуги і 
розрахунки за них здійснюють виключно із 
застосуванням електронного платіжного засобу 
та платіжних систем (LiqPay, Portmone, EasyPay, 
PayPong, Ipay.ua, City24, Приват24 тощо), такі 
операції здійснюються без застосування РРО 
надавачем послуги. 

Законо України від 01.12.2020р. №1017-IX. 
Чинний з 10.12.2020р. 

Низка контролюючих інстанцій затвердила 
плани перевірок на 2021 рік 

На Інспекційному порталі оприлюднено 
річні плани перевірок органів контролю. 

Нагадаємо, що Іспекційний портал – це 
пілотний модуль планування заходів 
державного нагляду (контролю) та збору 
інформації для запуску інтегрованої 
автоматизованої системи державного нагляду 
(контролю). 

Тож тепер кожен суб'єкт господарювання 
може дізнатись, чи включено до плану перевірок 
його підприємство. 

План здійснення комплексних перевірок 
на 2021 рік доступний за посиланням. 

Акцентуємо, що Державна податкова 
служба України затверджує плани перевірок 
окремо. 

За інформацією з Інспекційного порталу:  
https://inspections.gov.ua/  

З’явився План податкових перевірок на 2021 
рік 

На сайті ДПС розміщено план податкових 
перевірок на 2021 рік: https://tax.gov.ua/diyalnist-
/plani-ta-zviti-roboti-/446429.html. 

Водночас, нагадуємо, що до кінця 
карантину діє мораторій на податкові перевірки  
(п.522 підрозділу 10 р. XX ПКУ).  

 

https://inspections.gov.ua/plan/complex?planningPeriodId=6
https://inspections.gov.ua/
https://tax.gov.ua/diyalnist-/plani-ta-zviti-roboti-/446429.html
https://tax.gov.ua/diyalnist-/plani-ta-zviti-roboti-/446429.html
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Усім BEPS: що з себе представляє 
запроваджена з 2021 року трирівнева ТЦ-
звітність 

Із 01.01.2021 року набрали чинності зміни 
до ст.39 ПКУ, передбачені Законом України від 
16.01.2020р. №466-ІХ. 

Так, із цього року, крім Звіту про КО, 
Повідомлення про участь в міжнародній групі 
компаній за 2020 звітний рік та локальної ТЦ-
документації, підприємства, які мають 
контрольовані операції повинні будуть 
подавати: 

- глобальну ТЦ-документацію 
(майстер-файл) – на запит ДПС; 

- Звіт в розрізі країн – його подання 
запрацює дещо пізніше. 

Запит на подання майстер-файлу ДПС 
направлятиме не всім платникам, а лише тим, 
які входить до складу міжнародної групи, якщо 
сукупний консолідований дохід міжнародної 
групи за фінансовий рік, що передує звітному, 
розрахований згідно з обліковими стандартами, 
які застосовує материнська компанія, дорівнює 
або перевищує еквівалент 50 млн євро.  

Інформація, яку має містити майстер-
файл наведена в пп.39.4.7 ПКУ. 

Щодо Звіту в розрізі країн, то відповідно 
до пп.39.4.10 ПКУ, його зобовязані будуть 
подавати платники, які належать до міжнародної 
групи, сукупний консолідований дохід якої за 
фінансовий рік, що передує звітному, 
розрахований згідно зі стандартами 
бухгалтерського обліку, які застосовує 
материнська компанія групи (а у разі відсутності 
інформації - відповідно до МСБО), перевищує 
еквівалент 750 млн євро ТА за наявності 
однієї із таких обставин: 

- платник податків є материнською 
компанією міжнародної групи; 

- материнська компанія групи 
уповноважує платника податків - резидента 
України на подання звіту у розрізі країн до 
контролюючого органу; 

- відповідно до вимог законодавства 
місцезнаходження материнської компанії 
подання звіту від такої міжнародної групи не 
вимагається, і при цьому материнська компанія 
не уповноважує іншого учасника групи на 
подання звіту в іншій іноземній юрисдикції, де 
передбачене його подання; 

- між Україною та відповідною іноземною 
юрисдикцією розташування материнської 
компанії або іншого учасника цієї групи, 
уповноваженого материнською компанією на 
подання звіту в розрізі країн, підписаний 
міжнародний договір, що передбачає 
можливість здійснення обміну податковою 
інформацією, але не набув чинності порядок 
обміну звітами у розрізі країн або наявні факти 
систематичного невиконання такого порядку.  

Невиключний перелік інформації, яку 
повинен міститити Звіт у розрізі країн наведено 
в пп.39.4.11 ПКУ. 

За неподання чи несвоєчасне подання 
ТЦ-звітності, відображення в ній недостовірної 
інформації, у п.120.3 – п.120.6 ПКУ передбачено 
фінансову відповідальність. 

Запрацював новий порядок обчислення пені 
контролюючими органами 

Із 01.01.2021р. пп.129.1.1 ПКУ викладено 
у новій редакції, як це передбачено Законом 
України від 16.01.2020р. №466-IX. 

Так, до 01.01.2021р. при нарахуванні 
суми грошового зобов'язання контролюючим 
пеню починали нараховувати з першого 
робочого дня, наступного за останнім днем 
граничного строку сплати податкового 
зобов'язання, визначеного цим Кодексом (у 
т.ч. за період адміністративного та/або судового 
оскарження). 

Із 01.01.2021р. пп.129.1.1 ПКУ звучить 
так: при нарахуванні контролюючим органом 
податкового зобов'язання у встановлених цим 
Кодексом випадках (як пов'язаних так і не 
повязаних з проведенням перевірки), 
нарахування пені починається з першого 
робочого дня, наступного за останнім днем 
граничного строку сплати платником податків 
такого зобов'язання, визначеного в 
податковому повідомленні-рішенні згідно із 
цим Кодексом. 

Також, акцентуємо на тому, що пп.129.1.1 
та пп.129.1.2 ПКУ у новій редакції 
сформульовані, м’яко кажучи, не зрозуміло. 
Тому, із приводу їх практичного затсосування 
потрібно чекати роз’янеснь контролюючих 
органів. 
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Із 1 січня діє новий перелІк сировинних 
товарів для цілей ТЦ 

Уряд затвердив довгоочікуваний перелІк 
сировинних товарів.  

Порівняно з попереднім переліком 
(«товарів, що мають біржові котирування») 
новий документ є кількісно більшим.  

Якщо раніше до переліку переважно 
входили конкретні товарні підкатегорії, то в 
новому переліку вже переважають цілі товарні 
позиції, загальна кількість яких збільшилась. 
Наприкад, до нового переліку було включено, 
зокрема, такі позиції: 

• олія (1509, 1512 11, 1513, 1514); 

• насіння соняшника (товарна позиція 1206); 

• руди та концентрати деяких металів (2602, 
2604, 2606, 2610, 2613, 2614, 2615); 

• риба, м’ясо риби (0302, 0303, 0304). 

Звертаємо увагу на те, що зазначений 
перелік може бути не єдиним документом для 
ТЦ-аналізу ЗЕД-операцій з сировинними 
товарами. Податкові органи мають 
оприлюднити на своєму офіційному веб-порталі 
ще й рекомендований (невиключний) перелік 
джерел інформації для отримання 
котирувальних цін щодо сировинних товарів. 

Постанова КМУ від 09.12.2020р. №1221. 
Чинна з 01.01.2021р. 

Самоізоляційні або COVID лікарняні листки 
видають за спрощеною процедурою  

У разі підтвердженого діагнозу COVID-19 
або потреби в оплачуваній за кошти Фонду 
соціального страхування України самоізоляції 
під меднаглядом, відповідні лікарняні листки не 
потребують погодження із заввідділення або 
ЛКК для їх продовження на термін понад 10 днів. 

Відповідно до оновлених положень, 
починаючи з 22 грудня та на період дії 
карантину, лікуючий лікар може видавати 
лікарняний особисто на строк, необхідний для 
лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою 
або завершення їх самоізоляції. Раніше 
продовження лікарняного листка на строк понад 
10 і до 30 днів проводилось лікуючим лікарем 
спільно із завідувачем відділення, а надалі – 
ЛКК. 

Наказ МОЗ України від 11.11.2020р. №2593. 
Чинний з 22.12.2020р. 

РОЗ’ЯСНЕННЯ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ 

Адміністрування 

Середні та великі підприємства звітують до 
ДПС тільки в електронній формі: орієнтир – 
Закон про бухоблік 

Порядок подання податкової декларації 
до контролюючого органу визначено ст.49 ПКУ. 

Відповідно до абз.1 п.49.4 ПКУ платники, 
якіі належать до великих та середніх 
підприємств, подають податкові декларації 
контролюючому органу в електронній формі з 
дотриманням вимог Закону України «Про 
електронні документи та електронний 
документообіг» від 22.05.2003р. №851-IV та 
Закону України «Про електронні довірчі 
послуги» від 05.10.2017р. №2155-VIII. 

При визначенні обов’язку подання 
платниками податків податкової звітності до 
контролюючого органу в електронній формі 
застосовуються критерії, визначені ч. 2 ст. 2 
Закону про бухоблік. 

А саме, великими є підприємства, які не 
відповідають критеріям для середніх 
підприємств та показники яких на дату 
складання річної фінансової звітності за рік, що 
передує звітному, відповідають щонайменше 
двом із таких критеріїв: балансова вартість 
активів – понад 20 млн. євро; чистий дохід від 
реалізації – понад 40 млн. євро; середня 
кількість працівників – понад 250 осіб. 

Середніми є підприємства, які не 
відповідають критеріям для малих підприємств 
та показники яких на дату складання річної 
фінансової звітності за рік, що передує звітному, 
відповідають щонайменше двом із таких 
критеріїв: балансова вартість активів – до 20 
млн. євро; чистий дохід від реалізації – до 40 
млн. євро; середня кількість працівників – до 250 
осіб. 

Для визначення відповідності критеріям, 
встановленим у євро, застосовується офіційний 
курс гривні щодо іноземних валют (середній за 
період), розрахований на підставі курсів НБУ, що 
встановлювалися для євро протягом 
відповідного року. 

За даними категорії 129.03 ЗІР 
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Податок на прибуток 

За оновленою формою Декларації з податку 
на прибуток звітуємо з 1 кварталу 2021 року 

Відповідно до п.46.6 ПКУ оновлені форми 
податкової звітності повинні застосовуватися 
для звітування за період, наступний за періодом 
їхнього офіційного опублікування. 

Оскільки наказ опубліковано 1 грудня 
2020 року, уперше за оновленою формою 
прибуткової декларації слід буде звітувати: 

- платникам з квартальним звітним 
періодом – за І квартал 2021 року; 

- платникам з річним звітним періодом – 
за 2021 рік. 

За матеріалами ГУ ДПС в Івано-
Франківській області: https://if.tax.gov.ua/media-

ark/news-ark/443927.html   

Помилково не враховані у декларації 
минулорічні збитки виправляють поданням 
уточненки з додатком ПП 

Виправлення помилок, що виникли в 
податковій звітності в результаті неврахування 
сум від’ємного значення об’єкта оподаткування, 
що зменшує позитивне значення об’єкта 
оподаткування минулого звітного року, 
здійснюється шляхом подання уточнюючої 
Декларації за минулий звітний період разом із 
додатком ПП до Декларації. 

Якщо уточнення показників Декларації, у 
зв’язку з врахуванням сум від’ємного значення 
об’єкта оподаткування минулого звітного 
періоду, зменшили податкове зобов’язання, то 
3% самоштрафу до платника не застосовують. 

За даними категорії 102.19 ЗІР 

Змінилося оподаткування виплат при виході 
учасника зі складу ТОВ 

До податківців звернулись із запитом 
щодо оподаткування у разі викупу юрособою 
корправ у власному статутному капіталі, виходу 
учасника зі складу товариства, зменшення 
статутного капіталу, що призводить до 
зменшення нерозподіленого прибутку юрособи. 

На це у відомстві зауважили, що 
починаючи з 01.01.2021р. суми такого 
зменшення прирівнюються з метою 

оподаткування до дивідендів, але авансові 
внески на такі суми не нараховуються. 

ІПК ДПС від 20.11.2020р. №4789/ІПК/99-00-05-05-02-
06 

ПДВ 

Помилки в податкових накладних потрібно 
виправляти правильно 

Якщо на дату першої події   
постачальником було складено ПН не на всю 
суму, а лише на її частину, – то складання в 
подальшому РК, яким суму ПДВ-зобов’язань 
було б приведено у відповідність до повної суми 
операції, є неправильним. 

У такому випадку постачальнику треба: 

- на дату виявлення помилки скласти РК 
до «неповної» ПН яким вивести в нуль її 
показники; 

- скласти датою виникнення податкових 
зобов’язань нову ПН на всю суму операції. 

Якщо ж покупець не отримає нової, 
правильно відкоригованої ПН – він втратить 
право на податковий кредит. 

ІПК ДПСУ від 10.11.2020р. №4632/ІПК/99-00-05-06-
02-06 

Нерезидент компенсує нам простій – ПДВ 
підкрався непомітно 

При визначенні порядку оподаткування 
здійснюваних операцій платники податку 
повинні керуватися принципом превалювання 
сутності над формою, згідно з яким операції 
обліковують відповідно до їх суті, а не лише 
виходячи з юридичної форми (найменування). 

Разом із цим, порядок оподаткування 
ПДВ операцій з експорту послуг безпосередньо 
залежить від місця їх постачання (ст.186 ПКУ). 

Отже, кошти, які сплачуються платнику 
ПДВ замовником у зв'язку з простоєм, для цілей 
оподаткування ПДВ є компенсацією частини 
вартості послуг, що надаються платником ПДВ 
такому контрагенту, а тому сума такої 
компенсації включається до ПДВ-бази, за умови, 
якщо місце постачання такої послуги визначене 
на митній території України. 

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

ark/443603.html 

https://if.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/443927.html
https://if.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/443927.html
https://officevp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/443603.html
https://officevp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/443603.html
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Інше 

Звіт з ЄСВ за грудень 2020 року подаємо за 
старою формо, яку взяли й уточнили 

Востаннє Звіт з ЄСВ, затверджений 
наказом №435, страхувальники подаватимуть за 
грудень 2020 року. Із 2021 року (з І кварталу) 
звітувати потрібно буде вже за новими, 
об'єднаними звітами з ЄСВ, ПДФО та ВЗ.   

Але Мінфін вирішив внести чимало 
дрібних і не дуже змін до Порядку №435. Так, 
наприклад, уточнено, що Таблицю 5 Звіту з ЄСВ 
подають, якщо протягом звітного періоду особу: 

- було переміщено з одного структурного 
підрозділу до іншого, переведено на іншу 
постійну посаду/роботу в того ж страхувальника; 

- призначено на нову посаду в того ж 
страхувальника. 

Крім того Таблицю 5 викладено в новій 
редакції.  У ній з'явилася нова графа 
"Професійна назва роботи". А графу 17 виклали 
у новому формулюванні "Документ підстава про 
початок, кінець трудових або цивільно - 
правових відносин, переведення на іншу посаду, 
роботи та відпусток". 

Наказ Мінфіну України від 05.11.2020р. 
№670. Станом на 30.12.2020р. не набрав чинності. 

Нові правила в Порядку 100 застосовуємо 
до подій, які почалися з 12.12.2020 і пізніше 

Мінекономіки повідомило: якщо дата 
початку події, з якою пов’язаний розрахунок 
середньої зарплати, відбулася до 11.12.2020р. 
(включно), то застосовують «старі» правила 
Порядку №100.  

Якщо ж дата початку події, з якою 
пов’язаний розрахунок середньої зарплати, з 
12.12.2020 і пізніше, то необхідно застосовувати 
нові правила Порядку №100 з урахуванням змін, 
внесених до нього постановою №1213. 

За повідомленням на сайті Мінекономіки України: 
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-

UA&id=46031250-2e20-4c48-8857-
e00b551c6c5a&title=RozmischenniaRoziasnenniaScho
doPoriadkuObchislenniaSerednoiZarobitnoiPlatiUZviaz
kuZNabranniamChinnostiPostanoviKabinetuMinistrivUk

rainiVid09-12-2020-1213-
proVnesenniaZminDoPostanoviKabinetuMinistrivUkraini

Vid8-Liutogo1995-R-100- 

Практичні поради експертів KEYNAS GROUP 

Визначаємося чи проводити аудит річної 
фінзвітності: гривневі вартісні орієнтири 

Відповідно до ст.14 Закону про бухоблік, 
під обов’язковий аудит річної фінзвітності 
потрапляють підприємства, які зобов’язані 
оприлюднювати в себе на сайті річну 
фінзвітність разом із аудиторським висновком. 

І до таких належать (ч.3 ст.14 Закону): 

- підприємства, що становлять 
суспільний інтерес, у т.ч. великі; 

- середні підприємства; 

- фінансові установи, що належать до 
мікропідприємств та малих підприємств. 

Віднесення підприємства до тієї чи іншої 
категорії відбувається на підставі аналізу трьох 
показників звітності за рік, що передує звітному: 

Категорія 
підприємс

тва 

Критерії оцінки за рік, що передує звітному  

Балансова 
вартість 

активів, євро* 

Чистий дохід від 
реалізації 
продукції 

(товарів, робіт, 
послуг), євро* 

Середня 
кількість 

працівників, 
осіб 

Мікро До 350 тис. До 700 тис. До 10 

Мале До 4 млн До 8 млн До 50 

Середнє До 20 млн До 40 млн До 250 

Велике Понад 20 млн Понад 40 млн Понад 250 

* Застосовується офіційний курс гривні до іноземної валюти 
(середній за період), розрахований на підставі курсів НБУ, які 
встановлювалися для євро протягом відповідного року. 

Вартісні орієнтири в гривнях наступні: 

Розмір 
підприємства 

Порогова величина активів, тис. грн 

2017 рік 2018 рік 2019 рік 

Мікро До 10 501,47 До 11 250,02  До 10 133,13  

Мале До 120 016,80 До 128 571,60 До 115 807,20 

Середнє 
До 

600 084,00 
До 642 858,00 До 579 036,00  

Велике 
Понад 

600 084,00 
Понад 

642 858,00 
Понад 

579 036,00 

 

Розмір 
підприємства 

Пороговий розмір чистого доходу від 
реалізації, грн 

2017 рік 2018 рік 2019 рік 

Мікро До 21 002,94 До 22 500,03  До 20 266,26 

Мале До 240 033,60 До 257 143,20  До 231 614,40  

Середнє 
До 

1 200 168,00 
До 

1 285 716,00 
До 

1 158 072,00  

Велике 
Понад 

1 200 168,00 
Понад 

1 285 716,00 
Понад 

1 158 072,00  

* Середньорічний курс євро: 

- за 2017 рік — 30,0042 грн/євро 
- за 2018 рік — 32,1429 грн/євро; 
- за 2019 рік – 28,9518 грн/євро. 

https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=46031250-2e20-4c48-8857-e00b551c6c5a&title=RozmischenniaRoziasnenniaSchodoPoriadkuObchislenniaSerednoiZarobitnoiPlatiUZviazkuZNabranniamChinnostiPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiVid09-12-2020-1213-proVnesenniaZminDoPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiVid8-Liutogo1995-R-100-
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=46031250-2e20-4c48-8857-e00b551c6c5a&title=RozmischenniaRoziasnenniaSchodoPoriadkuObchislenniaSerednoiZarobitnoiPlatiUZviazkuZNabranniamChinnostiPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiVid09-12-2020-1213-proVnesenniaZminDoPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiVid8-Liutogo1995-R-100-
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=46031250-2e20-4c48-8857-e00b551c6c5a&title=RozmischenniaRoziasnenniaSchodoPoriadkuObchislenniaSerednoiZarobitnoiPlatiUZviazkuZNabranniamChinnostiPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiVid09-12-2020-1213-proVnesenniaZminDoPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiVid8-Liutogo1995-R-100-
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=46031250-2e20-4c48-8857-e00b551c6c5a&title=RozmischenniaRoziasnenniaSchodoPoriadkuObchislenniaSerednoiZarobitnoiPlatiUZviazkuZNabranniamChinnostiPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiVid09-12-2020-1213-proVnesenniaZminDoPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiVid8-Liutogo1995-R-100-
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=46031250-2e20-4c48-8857-e00b551c6c5a&title=RozmischenniaRoziasnenniaSchodoPoriadkuObchislenniaSerednoiZarobitnoiPlatiUZviazkuZNabranniamChinnostiPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiVid09-12-2020-1213-proVnesenniaZminDoPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiVid8-Liutogo1995-R-100-
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=46031250-2e20-4c48-8857-e00b551c6c5a&title=RozmischenniaRoziasnenniaSchodoPoriadkuObchislenniaSerednoiZarobitnoiPlatiUZviazkuZNabranniamChinnostiPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiVid09-12-2020-1213-proVnesenniaZminDoPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiVid8-Liutogo1995-R-100-
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=46031250-2e20-4c48-8857-e00b551c6c5a&title=RozmischenniaRoziasnenniaSchodoPoriadkuObchislenniaSerednoiZarobitnoiPlatiUZviazkuZNabranniamChinnostiPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiVid09-12-2020-1213-proVnesenniaZminDoPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiVid8-Liutogo1995-R-100-
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=46031250-2e20-4c48-8857-e00b551c6c5a&title=RozmischenniaRoziasnenniaSchodoPoriadkuObchislenniaSerednoiZarobitnoiPlatiUZviazkuZNabranniamChinnostiPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiVid09-12-2020-1213-proVnesenniaZminDoPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiVid8-Liutogo1995-R-100-
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СУДОВА ПРАКТИКА 

Контрольованість операцій за критерієм 
пов’язаності: суди аналізують і «форму», і 
функціонал 

У справі КАМАЗу (рішення прийнято на 
користь платника) контролери наполягали на 
пов’язаності осіб за кодом ознаки «501» 
(пп.14.1.159 ПКУ) з метою застосування штрафу 
за не відображення операцій між ними у Звіті про 
КО. 

Податкова посилалася на інформацію, 
отриману з бази електронних даних 
"AMADEUS", відповідно до якої 
прослідковується ланцюг пов`язаних осіб, в 
якому, у тому числі, приймають участь в 
правлінні підприємства, яке перевірялося. 

Суд же (при чому у трьох інстанціях) 
надав перевагу витягу з поточних даних ЄДР, 
Реєстру суб`єктів господарської діяльності 
Республіки Австрії щодо взаємовідносин між 
ланцюгом пов’язаних компаній, статуту 
підприємства-резидента України.  

Також суд використав дані офіційного 
сайту нерезидента (зокрема, там були списки 
його афілійованих осіб). Суд акцентував на 
тому, що в базі «AMADEUS» відсутні дані про 
джерела інформації (тобто, спірним є 
походження зазначеної в базі даних інформації), 
відсутня легалізації щодо неї у встановленому 
порядку та підтвердження уповноваженими 
органами іноземних держав.  

І в результаті, рішення прийнято на 
користь платника податків: так як в офіційних 
джерелах не має інформації, яка би 
підтверджувала пов’язаність сторін, у сторін не 
має й спільного кінцевого бенефіціара (код 
пов’язаності 508), для наявності якого потрібне 
пряме або опосередковане володіння 25% і 
більше корправами компанії.  

Наявність у фізособи лише права підпису 
без представницьких повноважень, якщо ця 
фізособа не є членом правління компанії – це не 
свідчить про пов’язаність сторін. 

Постанова ВСУ від 27.01.2020р. у справі № 
№620/528/19: 

https://reyestr.court.gov.ua/Review/87388273 

 

 

 

Неустойка за неповернення об’єкта оренди 
після припинення договору, обчислюється 
без ПДВ 

Позивач звернувся до господарського 
суду для виселення відповідача з орендованих 
нежитлових приміщень, стягнення з нього 
заборгованості з орендної плати, пені  та 
неустойки у розмірі подвійної орендної плати за 
час прострочення у поверненні об’єкта оренди 
(згідно з ч.2 ст.785 ЦКУ).  

Строк нарахування неустойки було 
вирахувано правильно (із наступного дня після, 
дати визначеної вимогою позивача щодо 
повернення приміщень), однак позивач 
нарахував на цю неустойку ПДВ – керуючись 
тим, що в розумінні ст.549 ЦКУ та ст.230 ГКУ 
неустойка не є штрафною санкцією. 

Утім, перша інстанція перерахувала суму 
неустоки (по ч.2 ст.785 ЦКУ) вже без суми ПДВ, 
із чим погодилась апеляційна інстанція і у 
підсумку – касаційна. У своїх рішеннях вони 
посилалися на положення п. 188.1 ПКУ, згідно із 
яким, неустойка не відноситься до бази 
оподаткування ПДВ, тому на неустойку не може 
нараховуватися цей податок. 

Отже, у цій справі: встановлено, що 
неустойка, нарахована на підставі ч. 2 ст. 785 
ЦКУ є спеціальною санкцією за порушення 
законодавства, і вона не може бути об`єктом 
оподаткування податком на додану вартість в 
силу своєї правової природи як міри 
відповідальності. Тому, до її складу не 
включається податок на додану вартість, який 
мав би сплачуватися орендарем орендодавцю у 
випадку правомірного користування майном. 

Постанова ВС/КГС від 20.11.2020 р. у справі 
№916/1319/19: 

https://reyestr.court.gov.ua/Review/93149464  
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