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ЗМІНИ ЗАКОНОДАВСТВА 

Мінфін затвердив УПК з ТЦУ 

Мінфіні затвердив Узагальнюючу 
податкову консультацію щодо застосування 
окремих положень ст.39 ПКУ, у тому числі під 
час коригування фінансового результату до 
оподаткування на підставі п.п.140.5.4, 140.5.5-1, 
140.5.6 ПКУ. 

УПК надає роз’яснення на питання, які 
стосуються: 

- сировинних товарів та товарів, що 
мають біржове котирування; 

- критеріїв визнання операцій 
реструктуризації бізнесу контрольованими; 

- специфіки подання Повідомлення про 
укладання контракту на здійснення операцій з 
сировинними товарами; 

- застосування 30 % коригувань 
фінансового результату у випадках: 

- надання документів, що підтверджують 
сплату нерезидентом податку на прибуток; 

- здійснення операцій через комісіонера – 
резидента; 

- підтвердження платником податку 
відповідності цін принципу «витягнутої руки» 
згідно з процедурою, встановленою статтею 39 
Кодексу; 

- встановлення невідповідності цін 
принципу «витягнутої руки». 

В частині особливостей застосування 
положень щодо сировинних товарів та товарів, 
що мають біржове котирування, роз’яснено, що 
оскільки постанова КМУ від 09.12.2020р. №1221, 
якою затверджено Перелік сировинних товарів, 
набула чинності з 01.01.2021р., норми ПКУ щодо 
контрольованих операцій з сировинними 
товарами застосовуються починаючи з 1 січня 
2021 року. Крім того, зазначено, що якщо 
платник податків у період з 1 січня 2020 року по 
22 травня 2020 року (включно) використовував 
норми Кодексу стосовно операцій з товарами, 
які мають біржове котирування, такий підхід 
може застосовуватись і надалі в період з 23 
травня 2020 року по 31 грудня 2020 року 
(включно) при наявності належного 
обґрунтування використання методу 
порівняльної неконтрольованої ціни та біржових 
котирувань як джерела інформації у 

документації з трансфертного ціноутворення 
(ТЦУ). 

Щодо критеріїв визнання операцій 
реструктуризації бізнесу контрольованими 
пояснюється, що підпункт, яким визначені 
господарські операції для цілей ТЦУ, не є 
вичерпним, а отже будь-які його уточнення, 
зокрема, щодо операцій реструктуризації 
бізнесу, не вважаються розширенням переліку 
операцій для цілей контролю трансфертного 
ціноутворення. 

Щодо застосування 30 % коригувань 
фінансового результату до оподаткування на 
підставі п.п.140.5.4, 140.5.5-1, 140.5.6 ПКУ 
надано роз’яснення стосовно: 

- документу, що свідчитиме про сплату 
податку нерезидентом, організаційно правова 
форма якого включена до переліку, 
затвердженого Кабінетом Міністрів України, у 
відповідній державі у періоді здійснення 
операції; 

- коригування фінансового результату, 
що здійснюється комітентом-резидентом, 
оскільки право власності на товар (роботи, 
послуги) переходить безпосередньо від такого 
комітента до покупця – нерезидента, або від 
постачальника (продавця) – нерезидента до 
комітента; 

- обсягу інформації, який вважається 
достатнім для належного обґрунтування 
відповідності ціни або показника рентабельності 
принципу «витягнутої руки»; 

- коригування, що здійснюється на розмір 
різниці між фактичною вартістю придбання або 
продажу товарів (робіт та послуг) та вартістю, 
розрахованою виходячи з рівня ціни, визначеної 
за принципом «витягнутої руки», яке може бути 
як меншим за 30% вартості товарів, у тому числі 
необоротних активів, робіт та послуг придбаних 
(реалізованих) у відповідних операціях, так і 
більшим. 

Роз’яснення цих питань усуне 
неоднозначне трактування окремих норм 
податкового законодавства, контроль за 
дотриманням якого покладено на контролюючі 
органи. 

Наказ Мінфіну України від 14.05.2021р. №266 
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УПК для ІТ-сектора 

Наказом Мінфіну від 27.04.2021р. №238 
затверджена узагальнююча податкова 
консультація з деяких питань оподаткування 
ПДВ. 

В ній міністерство відповіло на два 
питання, які стосуються застосування пунктом 
26-1 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ. Згідно нього 
операції з постачання програмної продукції 
тимчасово, з 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 
року, звільняють від ПДВ. 

1. Чи звільняють від ПДВ операції з 
постачання програмної продукції, до складу 
вартості якої входять послуги з її технічної 
підтримки? 

До програмної продукції, яку звільняють 
від оподаткування ПДВ, відносять 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. 

Якщо операції з постачання послуг із 
технічної підтримки програмної продукції, 
зокрема встановлення, налаштування, 
тестування, виявлення та усунення недоліків, 
включають (є складовою частиною постачання 
такої продукції) до вартості програмної 
продукції, в т.ч. до вартості змін, оновлень, 
доповнень та/або розширення функціоналу 
комп’ютерних програм, прав на отримання таких 
оновлень, змін, додатків, доповнень протягом 
певного періоду часу, то такі операції звільняють 
від ПДВ. 

2. Чи звільняють від ПДВ операції з 
постачання технічної підтримки програмної 
продукції, яка не входить до складу вартості 
такої програмної продукції? 

Якщо операції з технічної підтримки 
програмної продукції включають будь-які зміни, 
оновлення, додатки, доповнення, включаючи 
усунення недоліків та виправлення помилок, 
та/або розширення функціоналу комп’ютерних 
програм, права на отримання таких оновлень, 
змін, додатків, доповнень протягом певного 
періоду часу, з одночасним постачанням за одну 
вартість послуг із встановлення, налаштування, 
тестування, виявлення та усунення недоліків, 
консультування щодо користування програмною 

продукцією, то такі операції звільняються від 
ПДВ. 

Послуги з технічної підтримки програмної 
продукції, які передбачають виключно 
постачання послуг із встановлення, 
налаштування, тестування, виявлення та 
усунення недоліків, консультування щодо 
користування програмною продукцією, які не 
передбачають внесення будь-яких змін до 
програмної продукції, та вартість яких не 
включає зміни, оновлення, додатки, доповнення 
та/або розширення функціоналу комп’ютерних 
програм, а також право (права) на отримання 
таких змін, оновлень, додатків, доповнень 
та/або розширення функціоналу комп’ютерних 
програм протягом певного періоду часу, 
оподатковують ПДВ на загальних підставах. 

Наказ Мінфіну України від 27.04.2021р. №238 

Стала доступна фінансова звітність 
компаній 

Фінансова звітність компаній — один з 
найбільш затребуваних та пріоритетних наборів 
даних для бізнесу та суспільства. Відтепер вона 
стала відкритою. 

Державна податкова служба 
оприлюднила їх на Єдиному порталі відкритих 
даних та на власному веб-порталі. Кожен може 
ознайомитись з реальним фінансовим 
становищем компаній та розміром сплачених 
ними податків до бюджету. 

ДПС виконала вимоги оновленої редакції 
835 постанови про відкриті дані та оприлюднила 
фінансову звітність компаній. Це інформація про 
фінансовий стан та діяльність компанії. Вона 
містить відомості щодо доходів, збитків, активів 
та коштів, які знаходяться на балансі. 

Відкрита фінансова звітність допоможе 
українському бізнесу: 

- підвищити прозорість підписання угод з 
підрядниками; 

- краще оцінити розвиток своєї компанії 
відносно ключових конкурентів та зрозуміти 
свою долю ринку; 

- зменшити ризик співпраці з компаніями 
одноденками. 

Відкриття інформації про фінансову 
звітність компаній — це важливий етап у 
детінізації ринку та ще один крок до прозорості 
економіки держави. Знадобилося більше трьох 
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років, аби її публікували у формі відкритих 
даних. Раніше ця інформація була 
конфіденційною. Виключення становили 
приватні акціонерні товариства — їхня звітність 
була відкритою і вони були зобов’язані її 
регулярно публікувати. 

офіційний сайт КМУ 

https://www.kmu.gov.ua/news/vidkriti-dani-biznesu-
ukrayincyam-stala-dostupna-finansova-zvitnist-

kompanij 

Мінфін видав УПК щодо взяття на облік 
нерезидентів у контролюючих органах 

Наказом Мінфіну від 19.05.2021р. №277 
затверджено Узагальнюючу податкову 
консультацію щодо взяття на облік (реєстрації) 
нерезидентів у контролюючих органах і 
виконання нерезидентами обов’язків платників 
податку на прибуток підприємств в Україні. 

УПК, зокрема, роз’яснює порядок дій 
нерезидента, який має в Україні зареєстрований 
(акредитований або легалізований) 
відокремлений підрозділ, що знаходиться на 
обліку в органах податкової служби як платник 
податку на прибуток і здійснює господарську 
діяльність. 

Якщо станом на 01.01.2021 р. нерезидент 
здійснює господарську діяльність в Україні через 
такий підрозділ, що знаходиться на обліку в 
органах податкової служби як платник податку 
на прибуток, такий нерезидент має подати заяву 
про взяття на облік в якості платника податку на 
прибуток та відповідні документи, передбачені 
Податковим кодексом України. 

У довіреності, в якій зазначаються 
повноваження представника нерезидента, слід 
зазначити, що такий представник 
вповноважений виконувати функції щодо 
постановки на облік нерезидента. 

Після взяття на облік нерезидента його 
постійне представництво знімається з обліку в 
якості платника податку на прибуток (знімається 
ознака платника податку на прибуток) 
контролюючими органами без подачі заяви 
представництвом про зняття з обліку. 

При цьому представництво нерезидента 
залишається платником інших 
податків/обов’язкових платежів та/або 
податковим агентом у випадках, передбачених 
Кодексом чи іншими законодавчими актами. 

Роз’яснення цих питань усуне 
неоднозначне трактування окремих норм 
податкового законодавства, контроль за 
дотриманням якого покладено на контролюючі 
органи. 

Наказ Мінфіну України від 19.05.2021р. №277 

Оподаткування доходів від ліквідації 
контрольованої іноземної компаній — УПК 
від Мінфіну 

Мінфін відповів на низку запитань щодо 
оподаткування ПДФО і військовим збором 
доходів від ліквідації (припинення) іноземної 
юрособи або іноземного утворення без статусу 
юрособи, отриманого фізособою за звітні 
періоди до 31 грудня 2020 року (включно), до 31 
грудня 2021 року(включно) та починаючи з 1 
січня 2022 року. 

Вони втілені в узагальнюючій податковій 
консультації, яку затвердили наказом Мінфіну 
від 14.05.2021р. №256. Всього в міністерстві 
зібрали відповіді на 12 питань. 

Документ роз’яснює, що доходи у 
грошовій та/або іншій майновій формі, отримані 
внаслідок ліквідації (припинення) таких компаній 
у періоді з 1 січня до 31 грудня 2020 року 
(включно) платником податків – фізособою, яка 
належить до категорій осіб, визначених п.1 та 2 
п.14 підрозділу 1 розділу XX ПКУ, не 
включаються до складу оподатковуваного 
доходу такого платника ПДФО за 2020 звітний 
(податковий) рік. Зазначені доходи треба 
показати у Податковій декларації про майновий 
стан і доходи за 2020 рік фізособи – одержувача 
доходу, однак не є об’єктом оподаткування 
ПДФО. 

Водночас такі доходи є об’єктом 
оподаткування військовим збором, а фізична 
особа – одержувач таких доходів не 
звільняється від нарахування на підставі 
зазначеної Податкової декларації, утримання та 
сплати (перерахування) збору до бюджету. 

наказ Мінфіну України від 14.05.2021р. №256 
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РОЗ’ЯСНЕННЯ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ 

ПДВ 

ДПС доповнила довідник кодів причин 
коригування для розрахунків коригування 

ДПС повинна визначати умовні коди 
причин коригування, які платники податку 
зазначають у графі 2.1 табличної частини 
розділу Б розрахунку коригування. Для цього ці 
коди причин коригування ДПС оприлюднює на 
власному офіційному веб-порталі. Відповідна 
норма закріплена у п. 23 Порядку заповнення 
податкової накладної, затвердженому наказом 
Мінфіну України від 31.12.2015р. №1307. 

Довідник умовних кодів причин 
коригування ДПС розмітила на офіційному веб-
сайті, куди включили 11 кодів причин 
коригування. Початок їх дії із 01.12.2018 року. 

І ось 29.04.2021 року ДПС оновила цей 
довідник, з яким можна ознайомитися за 
посиланням - https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--
perelik/dovidniki-/357729.html 

Перелік доповнили новим кодом причин 
коригування – 204 (коригування податкової 
накладної, складеної при здійсненні операції з 
безоплатного постачання товарів/послуг). 
Початок його дії – 01.04.2021 року. 

офіційний сайт ДПС 

https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-
/357729.html 

Ліквідація пошкодженого орендарем майна 
— що з ПДВ 

Аналізуючи питання оподаткування 
покриття завданих збитків, контролери 
зазначають наступне. 

Якщо кошти, отримані платником як 
компенсація завданих винуватцем збитків за 
пошкоджене майно (зокрема, за пошкоджене 
орендарем авто) ідентифіковано як 
відшкодування шкоди, завданої такому 
платнику, то такі кошти не включаються до бази 
оподаткування ПДВ (п.188.1 ПКУ). 

У випадку ж, якщо повернений з оренди 
основний засіб є непридатним для експлуатації 
та підлягає ліквідації – компенсуючі податкові 
зобов’язання (пп.198.5 ПКУ) не нараховують. 

Щоправда, для цього слід довести податківцям 
примусовість такої ліквідації та надати 
документальне підтвердження її проведення. 

Загалом у податковому відомстві у 
питаннях щодо ПДВ по операціях з основними 
засобами радять орієнтуватися на положення 
УПК № 673, яка досі є чинною. 

ІПК ДПС від 19.04.2021р. №1603/ІПК/99-00-21-03-02-
06 

ПДВ: виправлення додатка 1 до декларації 

Яким чином виправити помилку, 
допущену у додатку 1 "Відомості про суми 
податку на додану вартість, зазначені у 
податкових накладних / розрахунках 
коригування до податкових накладних, не 
зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових 
накладних, та про податковий кредит з 
урахуванням його коригування" (Д1) до 
податкової декларації з ПДВ, яка вплинула / не 
вплинула на числові показники податкової 
декларації з ПДВ? 

Податківці на це зауважують наступне. 

Враховуючи те, що подання уточнюючого 
розрахунку є одним із способів виправлення 
платником податку самостійно виявлених 
помилок у показниках раніше поданої декларації 
та оскільки Додаток 1 є складовою такої 
декларації, то виправлення помилок, що 
виникли при його заповненні, здійснюється 
шляхом подання уточнюючого розрахунку, до 
якого додається Додаток 1 з відміткою 
"уточнюючий". 

В такому уточнюючому розрахунку у 
відповідних рядках: 

- до графи 4 переносяться показники 
декларації, Додаток 1 до якої уточняється; 

- до графи 5 – всі відповідні показники 
декларації з урахуванням виправлених помилок; 

- у графі 6 відображається різниця між 
значенням графи 5 і графи 4 ("+"/"-"). У випадку 
якщо значення графи 5 відповідає значенню 
графи 4, графа 6 не заповнюється. 

Додаток 1 з відміткою "уточнюючий" 
заповнюється наступним чином: 

- в першому рядку повторюється 
помилковий запис, при цьому вартісні показники 
вказуються зі знаком "-" (тобто сторнуються); 

https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/357729.html
https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/357729.html
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- у другому рядку – вказується 
правильний запис. 

При цьому, якщо помилка, допущена у 
Додатку 1, не вплинула на числові показники 
декларації, в "уточнюючому" Додатку 1 
підсумкові рядки "Усього за звітний (податковий) 
період" не заповнюються. 

Якщо така помилка вплинула на числові 
показники декларації, в "уточнюючому" Додатку 
1 у підсумкових рядках "Усього за звітний 
(податковий) період" числові показники 
відображаються на суму уточнення (збільшення 
або зменшення) з відповідним знаком та 
відповідають даним з колонки 6 уточнюючого 
розрахунку. 

роз’яснення ДПС із категорії 101.25 ЗІР ДПСУ 
(zir.tax.gov.ua) 

Податок на прибуток 

Амортизацію права користування в 
прибутковій декларації не відображають 

Операції з активами з права користування за 
договорами оренди, визнаними орендарем 
згідно з вимогами міжнародних стандартів 
фінансової звітності, відображаються згідно з 
правилами бухгалтерського обліку без 
застосування різниць – констатують податківці. 

Таким чином, амортизація активів з права 
користування за договорами оренди, що 
визнаються орендарем згідно з вимогами 
міжнародних стандартів фінансової звітності, не 
відображається у додатку АМ до рядка 1.2.1 
додатка РІ до рядка 03 РІ Декларації. 

ІПК ДПС від 29.03.2021р. №1259/ІПК/99-00-21-02-02-
06 

Інше 

Вартість фірмового одягу підлягає 
обкладення ПДФО та ВЗ 

До податківців із запитом звернулось 
підприємство, в якому просило роз’яснити: чи 
потрібно включати до оподатковуваного доходу 
працівника вартість фірмового одягу, 
господарського мила і рукавиць, які 
видаватимуть в тимчасове користування для 
виконання трудових функцій з умовою 

обов’язкового повернення такого одягу (після 
закінчення строку експлуатації одягу або у 
випадку звільнення та в інших випадках). 

ДПС, посилаючись на норму до 
пп.165.1.9 ПКУ, відповіла що вартість 
безоплатно наданого фірмового одягу, яким 
роботодавець тимчасово забезпечує платника 
податків, який перебуває з ним у трудових 
відносинах, включається до загального 
місячного (річного) оподатковуваного доходу 
такого платника як інший дохід та 
оподатковується ПДФО і військовим збором на 
загальних підставах із застосуванням 
коефіцієнту, визначеного п.164.5 ПКУ. При 
цьому до військового збору натуркоефіцієнт не 
застосовується. 

На думку податківців, якщо пп.164.2.17 
ПКУ не містять посилань на те, що доходи, 
одержані платником податку у вигляді 
безоплатного забезпечення фірмовим одягом та 
мийними засобами, не оподатковуються ПДФО, 
то це лише може вказувати на те, що такі доходи 
не є додатковим благом. Проте, якщо 
роботодавець забезпечує платника податку, 
який перебуває з ним у трудових відносинах, 
засобами індивідуального захисту, а також 
мийними та знешкоджувальними засобами 
відповідно до Закону України "Про охорону 
праці" , то вартість таких засобів не включається 
до загального місячного (річного) 
оподатковуваного доходу платника податку. 

ІПК ДПС від 13.04.2021р. №1507/ІПК/99-00-04-03-03-
06 

Яка відповідальність передбачена за 
неповідомлення про несправність РРО 
та/або ПРРО 

ГУ ДПС у Житомирській області нагадує, 
що у разі виявлення несправностей РРО, а 
також пошкодження засобів контролю, суб’єкт 
господарювання зобов’язаний протягом 
робочого дня, в якому виявлено несправності чи 
пошкодження, письмово або засобами 
телекомунікацій в довільній формі повідомити 
ЦСО, а також протягом 2 робочих днів після дня 
виявлення несправностей чи пошкодження 
письмово або засобами телекомунікацій в 
довільній формі повідомити про це 
контролюючий орган, у якому такий суб’єкт 
господарювання зареєстрований платником 
податків. 
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У разі виявлення несправностей ПРРО 
або його викрадення чи компрометації 
особистого ключа суб’єкт господарювання 
зобов’язаний протягом дня, в якому виявлено 
несправність, засобами телекомунікацій 
направити до контролюючого органу, виробника 
ПРРО та/або центру сервісного обслуговування 
(за наявності) Повідомлення про виявлення 
несправностей програмного реєстратора 
розрахункових операцій за формою № 2-ПРРО. 

Нормами Закону про РРО не 
передбачено відповідальності до суб’єкта 
господарювання у разі не повідомлення 
контролюючого органу про виявлення 
несправностей РРО та/або ПРРО, а також 
пошкодження засобів контролю. 

повідомлення на сайті ГУ ДПС у Житомирській 
області 

https://zt.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/464204.html 

ДПС зазначила про особливості звітування 
з ЄСВ в об’єднаній звітності 

Прес-служба ДПС розмістила докладне 
роз’яснення щодо зміни порядку подання 
звітності про нарахування ЄСВ. 

Податківці зупинилися на проблемних 
моментах у заповненні податкового розрахунку, 
в якому вказують не лише нарахований ПДФО і 
військовий збір, а й ЄСВ (далі – розрахунок). 

1. Коригування обов’язкових реквізитів 
розрахунку не передбачено. Тому для 
коригувань платник податків формує та подає 
розрахунок з типом «Звітний новий» або 
«Уточнюючий», який має містити обов’язкові 
реквізити, визначені в рядках 01 – 05 та у рядку 
031 для платників ЄСВ, а також інформацію про 
додатки, у яких буде здійснено коригування, та 
їх кількість, що визначені в рядку 06 цього 
розрахунку. При цьому додатки, інформація 
щодо яких не коригують, у рядку 06 не вказують 
та відповідно не подають. 

2. При поданні додатка «Відомості про 
нарахування заробітної плати (доходу, 
грошового забезпечення) застрахованим 
особам» (далі – Д1) у складі розрахунку з типом 
«Звітний» як «Довідковий» для призначення 
пенсії застрахованим особам Д1 повинен 
містити відомості для призначення пенсії 
застрахованій особі, які подають за період до 
дати формування заяви на призначення пенсії. 

Для призначення матеріального 
забезпечення, страхових виплат – у разі 
подання Д1 у складі розрахунку з типом 
«Звітний» як «Довідковий» для призначення 
матеріального забезпечення, страхових виплат 
Д1 має містити відомості для призначення інших 
соціальних виплат застрахованій особі. 

Відповідно такий принцип застосовують 
до інших додатків розрахунку з типом «Звітний» 
як «Довідковий». 

Водночас інформацію щодо осіб, 
зазначених у розрахунку з типом «Звітний» як 
«Довідковий», необхідно також дублювати у 
розрахунку за відповідний звітний період. 

3. При поданні платником розрахунку 
головним підприємством такий розрахунок буде 
містити інформацію щодо сум нарахованого 
ЄСВ по застрахованих особах головного 
підприємства і всіх його структурних підрозділах. 

Тому окремо розрахунки та додатки до 
них, що містять виключно відомості щодо сум 
нарахованого ЄСВ по застрахованих особах 
відокремлених структурних підрозділів, не подає 
головне підприємство. 

Тому у юридичної особи, яка має, 
наприклад, два відокремлених підрозділи, не 
уповноважені нараховувати, утримувати і 
сплачувати (перераховувати) податок до 
бюджету, номер розрахунку з типом «Звітний» 
за звітний (податковий) період буде «1», і в 
такому розрахунку буде міститися інформація 
щодо сум нарахованого ЄСВ по застрахованих 
особах головного підприємства і всіх його 
структурних підрозділах та щодо нарахованого 
(сплаченого) на користь платників податків – 
фізичних осіб, і сум утриманого з них податку 
виключно головного підприємства. 

Потім таке підприємство зобов’язано 
подати розрахунки з типом «Звітний» за 
відокремлені підрозділи в частині нарахованого 
(виплаченого) на користь фізичних осіб доходу 
та нарахованих (перерахованих) до бюджету 
ПДФО та військового збору. Однак такі 
розрахунки не будуть містити інформацію щодо 
сум нарахованого ЄСВ, відповідно номери таких 
розрахунків будуть «2» та «3». 

4. Для заміни одного помилкового рядка 
іншим (виключно для коригування реквізитів) 
необхідно спочатку заповнити рядок, який 
підлягає виключенню (Ознака – «1») так, щоб він 
повністю повторював запис із розрахунку, в 

https://zt.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/464204.html
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якому допущено помилку, та після цього 
заповнити рядок, який підлягає включенню 
(Ознака – «0»), щодо тієї самої застрахованої 
особи, в якому будуть зазначені виправлені 
реквізити (РНОКПП, ПІБ тощо), а сумові 
показники залишають незмінними. 

5. Починаючи з 1 квітня 2021 року за 
необхідності подати звітність з ЄСВ за попередні 
періоди таку звітність надають у складі 
розрахунку за формою, чинною на момент 
подання. 

Якщо платнику ЄСВ треба подати 
звітність з ЄСВ за попередні періоди, за які вже 
було подано податковий розрахунок то 
формують «Уточнюючий» розрахунок, який 
містить відомості виключно за формами згідно з 
додатком 1, додатком 2, додатком 3, додатком 5, 
додатком 6 до розрахунку (далі – Д1, Д2, Д3, Д5, 
Д6 відповідно). У разі відсутності відомостей до 
заповнення щодо таких окремих додатків за 
звітний (податковий) період, за який подається 
«Уточнюючий» розрахунок, такі додатки не 
заповнюють та не подають. 

Якщо платнику ЄСВ необхідно подати 
звітність з ЄСВ за попередні періоди, за які не 
було подано податковий розрахунок, то 
формується «Звітний» розрахунок. 

Такий порядок подання звітності за 
минулі періоди застосовується і для додатка 
4ДФ. 

6. При виплаті виплати доходів у 
негрошовій формі графи 3а та 3 додатка 4ДФ 
заповнюють із застосуванням коефіцієнта. 
Правильність нарахування та утримання ПДФО 
і військового збору, а також правильність 
відображення цих показників в таких випадках, 
встановлюють контролюючі органи під час 
перевірки. 

7. Для заповнення в рядку 032 додатка 
4ДФ номера кодифікатора адміністративно-
територіальних одиниць та територій 
територіальних громад знаходимо в 
Кодифікаторі назву об’єкта (наприклад Ковель), 
визначаємо категорію об’єкта «М» (місто), яке 
відповідає четвертому рівню, а саме 
UA07060190010068509. 

Повідомлення на сайті ДПСУ 

https://tax.gov.ua/nove-pro-podatki--novini-/466208.html 

ДПС навела правила заповнення 
уточнюючого податкового розрахунку в разі 
виправлення помилок до 2021 року 

На сайті ДПС з’явилося нове роз’яснення 
про подання податковими агентами додатку 
4ДФ до податкового розрахунку. 

Зокрема, викладено алгоритм 
виправлення помилок, які були допущені в 
податковому розрахунку за ф. №1ДФ за звітні 
періоди до 01.01.2021 року. 

В такому випадку необхідно заповнити та 
подати: податковий розрахунок та Додаток 4ДФ. 

Для прикладу розглянуто заповнення 
реквізитних даних та коригування показників 
податкового розрахунку. 

Якщо необхідно подати уточнюючий звіт 
за 4 квартал 2020 року: 

а) у податковому розрахунку вказуємо: 

— рядок 013 — «Уточнюючий»; 

— звітний податковий період: рік — 2020, 
квартал — IV, 

— номер податкового розрахунку — 1; 

— заповнюємо всі необхідні реквізити по 
підприємству, зокрема рядки: 03; 031;032; 091. 

б) у додатку № 4ДФ: 

— рядок 013 — «Уточнюючий»; 

— звітний податковий період: рік — 2020, 
квартал — IV. Номер місяця в кварталі для 
«Уточнюючих» розрахунків за періоди до 
01.01.2021 року завжди приймає значення — 
«3». 

— номер податкового розрахунку — 1; 

— номер додатку до податкового 
розрахунку — 1 

— заповнюємо всі необхідні реквізити по 
підприємству, зокрема рядки: 031;032. 

в) якщо коригуємо показники у розділі I 
«Персоніфіковані дані», то оскільки за минулі 
періоди в податковому розрахунку за ф.№ 1ДФ 
зазначались квартальні суми в графах 3а, 3 та 
4а, 4, то при коригуванні таких даних для 
виключення та/або введення нових показників 
зазначається інформація без розподілу по 
місяцях: 

— для виключення одного помилкового 
рядка з попередньо поданої (прийнятої) 
інформації потрібно повторити всі графи такого 

https://tax.gov.ua/nove-pro-podatki--novini-/466208.html
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рядка і у графі 9 проставити "1" — на 
виключення рядка; 

— для введення нового або пропущеного 
рядка потрібно повністю заповнити всі його 
графи й у графі 9 проставити "0" — на введення 
рядка, зазначивши суму за відповідний квартал; 

При цьому коригування показників 
податкового розрахунку за періоди до 01 січня 
2021 року у розділі I графи 5а, 5 не заповнюють. 

г) якщо коригуємо показники у розділі II: 
для виправлення помилок щодо суми 
військового збору видаляємо строку з 
помилковою інформацією – у рядку "Військовий 
збір – виключення 4" потрібно повторити всі 
графи помилкового рядка; необхідно зазначити 
правильну інформацію – у рядку "Військовий 
збір" відображаємо правильну суму військового 
збору за квартал. 

Треба вказувати виключно суми за 
квартал відповідного минулого періоду за який 
проводять таке коригування. 

Повідомлення на сайті ДПСУ 

https://tax.gov.ua/nove-pro-podatki--novini-/467234.html 

У звітному місяці в працівника право на дві 
ПСП — як заповнити додаток 4ДФ 

В ДПС вказали на особливості 
заповнення граф 3а, 3, 4а, 4 та 5а, 5 додатку 4 
ДФ до податкового розрахунку у разі наявності у 
фізособи упродовж звітного місяця двох ознак 
податкової соціальної пільги (далі – ПСП) «02» 
та «04» за однією ознакою доходу «101». 

Ознаку ПСП вказують у графі 9 «Ознака 
податкової соціальної пільги». Її заповнюють 
лише для фізосіб, які мали пільги щодо ПДФО у 
звітному періоді згідно із законодавством за 
місцем отримання основного доходу. 

За відсутності у фізособи пільг у звітному 
періоді у графі 8 проставляють прочерк. 

При заповненні графи 9 слід враховувати 
ту ознаку пільги, яка відповідає нарахованому 
доходу. За наявності у фізособи протягом 
кварталу кількох ознак пільг проставляють 
ознаку, яка була застосована у відповідному 
звітному місяці. 

Тому за наявності у фізособи в звітному 
місяці двох ознак ПСП «02» та «04» за однією 
ознакою доходу «101» податковий агент у 
додаток 4ДФ формує два рядки, в кожному з 

яких у графі 6 зазначає ознаку доходу «101», а у 
графі 9 – ознаку ПСП «02» та «04» відповідно. 

Водночас перший рядок заповнюють в 
загальному порядку з відображенням усіх граф, 
а в другому рядку у графах 3а, 3, 4а, 4 та 5а, 5 
проставляють прочерки. 

роз’яснення ДПС із категорії 103.25 ЗІР ДПСУ 
(zir.tax.gov.ua) 

Практичні поради експертів KEYNAS GROUP 
–Повідомлення про участь у міжнародній 
групі компаній: питання без однозначних 
відповідей 

Спеціалісти KEYNAS GROUP 
досліджували Порядок складання 
Повідомлення про участь у міжнародній 
групі компаній, затверджений Наказом 
Міністерства фінансів України №839 від 
31.12.2020р. (далі – Порядок). І в процесі його 
вивчення прийшли до висновку, що деякі 
питання щодо заповнення Повідомлення про 
участь у міжнародній групі (далі – Повідомлення) 
не мають однозначних відповідей. 

Зокрема: 
1. У графі 10 Повідомлення має 

зазначатися код, який відповідає ролі платника 
податків у поданні Звіту у розрізі країн. 

Залежно від обставин, визначених у 
пп.39.4.10 ПКУ, Порядком встановлені такі коди: 

- платник податків є материнською 
компанією Міжнародної групи компаній (далі – 
«МГК») - CBC701; 

- материнська компанія МГК 
уповноважує платника податків - резидента 
України на подання Звіту - CBC702; 

- відповідно до вимог законодавства 
місцезнаходження материнської компанії МГК 
подання Звіту від такої МГК не вимагається, і при 
цьому материнська компанія такої групи не 
уповноважує іншого учасника МГК на подання 
Звіту в іншій іноземній юрисдикції, де 
передбачено його подання - CBC702. 

Проте незважаючи на запропоновані 
види кодів, залишається незрозумілим, як 
правильно слід заповнити графу 10 
Повідомлення та відповідно який код обрати, у 
випадку коли платник податків – це юридична 
особа - резидент України, яка є учасником МГК, 
яка звітує про контрольовані операції та подає 
Повідомлення, яка не є материнською 
компанією МГК та не уповноважена 

https://tax.gov.ua/nove-pro-podatki--novini-/467234.html
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материнською компанією на подання звіту в 
розрізі країн, але Звіт в розрізі країн подає 
материнська компанія або уповноважений 
материнською компанією інший учасник МГК. 

2. У графі 15 Повідомлення залежно від 
статусу подання Звіту в розрізі країн 
зазначається одне із можливих значень: 

- CBC801 - звіт подає кінцева 
материнська компанія; 

- CBC802 - звіт подає уповноважений 
учасник МГК; 

- CBC809 - відповідно до вимог 
законодавства місцезнаходження материнської 
компанії МГК подання звіту від такої МГК не 
вимагається, і при цьому материнська компанія 
такої групи не уповноважує іншого учасника МКГ 
на подання звіту в іншій іноземній юрисдикції, де 
передбачене його подання. 

Слід відзначити, що в залежності від 
обраного значення у графі 15 Повідомлення в 
подальшому вирішується питання щодо 
заповнення Розділу ІІ та ІІІ Повідомлення. 

Тому незрозуміло, чи слід заповнювати 
Розділ ІІІ Повідомлення, у разі, якщо у графі 15 
Повідомлення вказується значення CBC801 або 
CBC802 та чи Розділ ІІІ Повідомлення слід 
заповнювати лише у разі, якщо у графі 15 
Повідомлення вказується значення CBC809. 

3. У графі 11.3 Повідомлення має 
зазначатися середній обмінний курс за звітний 
рік, за який подається Повідомлення, та за яким 
здійснюється перерахунок валюти звітності МГК, 
відмінної від євро у євро. 

Зважаючи на це, виникають логічні 
питання щодо того як правильно варто 
заповнювати графу 11.3 Повідомлення, у разі, 
якщо міжнародна група компаній складає 
фінансову звітність у валюті USD (Долар США) 
чи в іншій валюті, відмінній від Євро. 

Також який середній обмінний курс для 
перерахунку має застосовуватися у графі 11.3 
Повідомлення (наприклад, опублікований 
Національним банком України чи якйись інший). 

А, окрім того, які джерела інформації слід 
використовувати для коректного обрання та 
застосування середнього обмінного курсу за 
звітний рік, за який подається Повідомлення та 
який зазначається у графі 11.3 Повідомлення 
(наприклад, публікації на сайті НБУ чи інші). 

4. У графі 11 Повідомлення всі 
показники мають бути вказані у вартісному 
вираженні, в повних одиницях, з відповідним 

округленням за загальновстановленими 
правилами, без десяткових знаків. 

З огляду на практику та правила 
округлення, у звітності материнської 
компаній/міжнародної групи компаній суми, 
зокрема, сукупний консолідований дохід МГК, 
може округлюватися до мільйонів або мільярдів, 
тоді в такому разі необхідно чітко розуміти, чи 
слід зазначати тисячі та інші повні одиниці суми. 
Або ж все-таки тисячі, сотні можна не вказувати, 
не деталізувати їх. 

Зважаючи на таку не чіткість та не 
урегульованість деяких положень Порядку, 
спеціалісти KEYNAS GROUP підготували та 
надіслали запити до Державної податкової 
служби України та Міністерства фінансів України 
з проханням роз’яснити щодо правильного та 
коректного заповнення Повідомлення. 

За результатами зворотнього зв’язку, ми 
повідомимо Вас про позиції державних органів 
щодо поставлених нами питань. 

Порядок та форма Повідомлення за 
посиланням: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0278-
21#Text 

 
Окрім згаданого вже Повідомлення про 

участь у міжнародній групі компаній, слід 
пам’ятати, що ст.39 ПКУ передбачає зокрема 
також формування та подання в податкову 
таких документів: 

- Звіту у розрізі країн міжнародної групи 
компаній; 

- Повідомлення про укладання 
форвардного, ф'ючерсного контракту або 
контракту на здійснення операцій з 
сировинними товарами 

- Глобальної документації з 
трансфертного ціноутворення (майстер-
файл) 

 

СУДОВА ПРАКТИКА 

Маркетингові послуги від ФОП та їх 
зарахування до податкових витрат — 
позиція Верховного Суду 

Верховний Суд у складі колегії суддів 
Касаційного адміністративного суду вказав, що 
головна умова для врахування у складі 
податкових витрат вартості отриманих 
маркетингових послуг – документальне 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0278-21#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0278-21#Text
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підтвердження та зв’язок таких витрат із 
госпдіяльністю платника податку. Про це 
йдеться на порталі Судової влади України. 

Розглянутий судом спір полягав в тому, 
що за результатами перевірки встановлено 
порушення пп.134.1.1 ПКУ, яке призвело до 
заниження податку на прибуток. Зазначене 
порушення ґрунтувалось на висновках про 
непідтвердження підприємством факту 
господарських операцій із ФОП щодо надання 
маркетингових послуг. 

Суди попередніх інстанцій дійшли 
висновку, що формально складені первинні 
документи не можуть слугувати належною 
підставою для формування даних податкового 
обліку, оскільки реальність операцій з поставки 
маркетингових послуг позивачу та зв’язок цих 
послуг із госпдіяльністю позивача 
документально не підтверджено. 

Верховний Суд у свою чергу залишив ці 
рішення без змін і зайняв сторону податкового 
органу. 

Підтверджувати зв’язок витрат на 
маркетингові послуги з госпдіяльністю можуть 
наказ по підприємству про необхідність 
проведення таких маркетингових досліджень, 
час його проведення, територію, межі, договір на 
маркетингові дослідження із зазначенням виду 
маркетингових досліджень, мети їх проведення 
тощо. На підтвердження фактичного отримання 
маркетингових послуг можуть бути надані акт 
приймання-передачі послуг або інший документ, 
що підтверджує фактичне надання таких послуг, 
звіт про проведення маркетингових досліджень, 
у якому мають бути викладені результати таких 
досліджень і надані рекомендації замовнику. 

Однак суди встановили, що надані 
позивачем первинні документи не розкривають 
зміст господарських операцій (наданих послуг) 
та не підтверджують отримання маркетингових 
послуг позивачем від зазначеного виконавця 
таких послуг. 

В актах виконаних робіт відсутня 
інформація щодо місця здійснення 
господарських операцій, обсягу, одиниці виміру 
господарських операцій, не зазначено у який 
спосіб проводились маркетингові дослідження 
(опитуванням, анкетуванням), а також не 
зазначено, в чому виражено їх результат. 

У звітах про виконання маркетингових 
послуг використовується в основному дані 

контрагентів про обсяги їх реалізації, однак не 
зазначено, як саме ці дані були отримані 
виконавцем послуг щодо обсягів реалізації та 
сум чеку по кожному з них, оскільки дана 
інформація є комерційними даними кожного з 
них і у вільному доступі вона відсутня для того, 
щоб проводити аналіз та порівнювати в розрізі 
номенклатури та ціни. 

Позивач не надав документів, які б 
свідчили про передачу усіх необхідних даних 
для дослідження, як це передбачено умовами 
договору. Звіти містять узагальнену статистичну 
інформацію у різних сферах господарської 
діяльності трьох областей України та, по суті, 
являє собою опис поточного стану ринку 
товарів, однак не містять жодних рекомендацій, 
розроблених конкретно для платника. Будь-яких 
документів на підтвердження спрямованості 
спірних послуг на досягнення конкретних цілей у 
діяльності платника не представлено. Замовник 
займається реалізацією канцтоварів та 
побутової хімії, однак в звітах проведених 
маркетингових досліджень досліджували лише 
ринок канцтоварів. В штаті позивача є 
маркетологи, дистриб’ютори, менеджери зі 
збуту, які повинні володіти інформацією щодо 
руху, попиту, реалізації продукції тощо. 
Встановлено, що виконавець є працівником 
товариства та на час виконання маркетингових 
послуг і підписання актів виконаних робіт 
виконував завдання як працівник компанії, за що 
отримував заробітну плату. 

постанова ВС/КАС від 25.03.2021р. у справі 
№813/2781/17 

Суд роз’яснив підстави та порядок 
вивільнення працівника в разі скорочення 
штату 

Фабула справи №755/14564/18, яку 
розглянув Верховний Суд, наступна: у зв’язку з 
реорганізацією юридичного відділу обласного 
центру зайнятості позивачку, яка є особою з 
інвалідністю І групи загального захворювання по 
зору, було звільнено з посади провідного 
юрисконсульта згідно з п.1 ч.1 ст.40 КЗпП. 
Районний суд, з яким погодився апеляційний 
суд, відмовив у задоволенні позову про 
визнання незаконним та скасування наказу про 
звільнення, оскільки позивачку своєчасно 
попереджено про звільнення, їй пропонували 
інші вакантні посади, від яких вона відмовилася. 
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Верховний Суд постановою від 28 квітня 
2021 року скасував попередні судові рішення та 
направив справу на новий розгляд до суду 
першої інстанції, навівши таке наступне 
обґрунтування: за змістом ч.1 ст.235 КЗпП 
працівник підлягає поновленню на роботі в разі 
незаконного звільнення, під яким слід розуміти 
як звільнення без законної підстави, так і 
звільнення з порушенням установленого 
законом порядку. 

Вирішуючи спір у цьому провадженні, 
районний суд не перевірив наявність у 
відповідача всіх вакансій на час вивільнення 
позивачки, не спростував її доводів про 
наявність у відповідача вакансій, які могли бути 
запропоновані позивачці з огляду на 
спеціальність і особливості її здоров’я та не 
перевірені роботодавцем на предмет 
неможливості їх зайняття позивачкою. 

Районний суд зазначив, що позивачці 
пропонувалися дві вакантні посади: провідного 
юрисконсульта міського ЦЗ та провідного 
юрисконсульта реорганізованого відділу 
обласного ЦЗ тимчасово на період відпустки для 
догляду за дитиною до досягнення нею 
трирічного віку основного працівника, від 
зайняття яких позивачка відмовилася. 

Проте тимчасова посада на період 
відпустки по догляду за дитиною не є вакантною 
у розумінні КЗпП, тому така посада не могла 
пропонуватися на виконання положення ч.3 
ст.49-2 Кодексу. 

Крім того, за змістом індивідуальної 
програми реабілітації особи з інвалідністю 
позивачка має можливість працювати за фахом 
за місцем працевлаштування в пішій доступності 
від місця її проживання. Відповідно до ч.3 ст.23 
Закону України «Про реабілітацію осіб з 
інвалідністю в Україні» індивідуальна програма 
реабілітації особи з інвалідністю є обов’язковою 
для виконання органами виконавчої влади. 
Пропозиція позивачці посади у міському центрі 
зайнятості, який перебуває на великій відстані 
від місця її проживання, суперечить 
індивідуальній програмі реабілітації особи з 
інвалідністю. 

Відповідно до ч.1 ст.42 КЗпП при 
скороченні штату працівників у зв’язку із змінами 
в організації виробництва і праці перевага на 
залишення на роботі надається особам, які 
мають вищу кваліфікацію і продуктивність праці. 

Тому роботодавець зобов’язаний перевірити 
наявність у працівників, посади яких 
скорочуються, більш високої чи низької 
кваліфікації і продуктивності праці. 

Комісія із працевлаштування не 
рекомендувала призначення позивачки на вільні 
посади, а запропонувала їй посаду в міському 
центрі зайнятості. 

Висновки суди зробили без проведення 
порівняльного аналізу продуктивності праці та 
кваліфікації всіх працівників, натомість 
відповідний аналіз зроблено лише щодо 
позивачки, тож комісія не провела порівняльного 
аналізу з наведенням даних, які свідчать про 
переважне право інших працівників перед 
позивачкою на залишення на роботі. 

Також висновки комісії не є належним 
доказом, оскільки для позивачки створена 
індивідуальна програма реабілітації особи з 
інвалідністю, що має враховуватися при наданні 
переваги на залишення на роботі. 

Відповідач переважно як підставу для 
звільнення позивача надавав аргументи 
недобросовісного виконання позивачкою 
посадових обов’язків та неможливість їх 
виконання внаслідок її вад зору. 

Водночас підставою звільнення 
позивачки є п.1 ч.1 ст.40 КЗпП, який передбачає 
не наявність порушення вимог трудового 
законодавства при виконанні посадових 
обов’язків (неможливості їх виконання за станом 
здоров’я), а зміни в організації виробництва і 
праці. 

Постанова Верховного Суду  від 28.04.2021р. у 
справі №755/14564/18 (провадження №61-2029св21) 

– https://reyestr.court.gov.ua/Review/96787927 
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