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ЗМІНИ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ВАЖЛИВА 
ІНФОРМАЦІЯ 

Довго чекали і ось є – структура власності 
незабаром в дії 

З 11 липня 2021 року набирає чинності 
Наказ Міністерства фінансів України № 63 від 
19.03.2021р. (далі – Наказу №163), яким 
встановлено порядок складання та зміст 
структури власності.  

Обов’язок подачі державному 
реєстратуру структури власності (відповідно до 
Наказу №163) та розкриття кінцевих 
бенефіціарних власників (далі – КБВ) стосується 
майже усіх юридичних осіб, навіть тих, щодо 
яких в реєстрі вже містяться дані про КБВ. 

Закон України про фінансовий моніторинг 
(№361-IX від 06.12.2019р.), яким встановлений 
вказаний обов’язок, передбачає обмежений 
строк для подачі структури власності 
державному реєстратору, а саме – 3 місяці 
починаючи з 11.07.2021р.  

Рекомендуємо завчасно розпочати 
підготовку всіх необхідних документів, оскільки 
це вимагатиме значних зусиль та достатньої 
підготовки, а для компаній з іноземними 
інвестиціями – отримання документів з 
іноземних юрисдикцій.  

Невиконання вказаного обов’язку серед 
іншого може ускладнити відносини з суб’єктами 
первинного фінансового моніторингу, в т.ч. з 
банківськими установами, оскільки на них 
покладено функцію перевірки достовірності 
інформації щодо КБВ.   

За наявності потреби в консультаційній 
підтримці просимо звертатися до спеціалістів 
KEYNAS GROUP.  

З текстом Наказу №163 можна 
ознайомитися за посиланням: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0768-
21#Text 

Дані щорічної фінзвітності розмістили на 
Порталі відкритих даних і сайті ДПС 

Із 28.04.2021 року діє постанова КМУ від 
03.03.2021 р. № 407, яка змінила Положення про 
набори даних, які підлягають оприлюдненню у 
формі відкритих даних. Серед таких наборів для 
обовязкового оприлюднення – фінансова 
звітність (звіт про фінансовий стан (баланс) та 

звіт про прибутки та збитки та інший сукупний 
дохід (звіт про фінансові результати), подані як 
додаток до звітної (звітної нової) податкової 
звітності за річний податковий (звітний) період. 

Тож ДПС повідомила, що оприлюднила 5 
нових наборів даних на Порталі відкритих даних 
та вебпорталі ДПС: 

— фінансова звітність; 
— Реєстр отримувачів бюджетної дотації; 
— Реєстр заяв про розстрочення, 

відстрочення грошового зобов’язання чи 
податкового боргу; 

— Перелік транспортних засобів, що 
переміщують пальне або спирт етиловий; 

— Інформація про платників, які мають 
борг (недоїмку) із сплати ЄСВ. 

 
 В Мінцифри запевняють, що 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. 

сайт ДПСУ - https://tax.gov.ua/media-
tsentr/novini/471546.html 

НКЦПФР повідомила про старт приймання 
фінзвітності на основі Таксономії UA XBRL 
МСФЗ 2020 

Технічні складові Центру збору фін 
звітності та його функціональні компоненти, які 
призначені для збору фінзвітності підприємств, 
складеної на основі Таксономії UA XBRL МСФЗ 
2020, технічно готові до дослідної експлуатації. 
Про це інформує НКЦПФР, 

Підприємства, визначені ч.5 ст.121 
Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність», а також підприємства, які 
самостійно визначили доцільність застосування 
МСФЗ та, відповідно, які зобов’язані складати 
фінзвітність та консолідовану фінзвітність на 
основі таксономії в єдиному електронному 
форматі, можуть почати подавати 
(завантажувати) річну фінзвітність та річну 
консолідовану фінзвітність за 2020 рік, проміжну 
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фінзвітність та проміжну консолідовану 
фінзвітність за 2021 рік, складену на основі 
таксономії за МСФЗ, до Центру збору 
фінзвітності в електронному форматі. 

Наразі створювати фінзвітність у форматі 
XBRL, складену з використанням Таксономії 
звітності UA XBRL МСФЗ, можна за допомогою 
безкоштовного програмного сервісу іXBRL 
Report – Система створення іXBRL звітності, 
який розміщений на порталі https://frs.gov.ua, 
або спеціалізованого програмного 
забезпечення, придбаного (розробленого) на 
замовлення суб’єкта звітування. 

Подавати фінзвітність у форматі іXBRL 
до Центру збору фін звітності можна лише за 
умови реєстрації (портал «Реєстрація суб’єктів 
звітування» та портал «Реєстрація користувачів 
на порталі СФЗ»). Процедура реєстрації на 
порталі СФЗ завершена лише після 
затвердження регулятором Корпоративного 
профілю суб’єкта звітування. 

Після реєстрації суб’єкти звітування 
отримують в особистих кабінетах користувачів 
«чернетки» звітів (запити на завантаження 
завчасно створеного електронного файлу 
фінансової звітності за відповідний період) з 
варіантом складання такої фінзвітності, яка 
містить Звіт про фінансовий стан, складений 
згідно з розподілом активів та зобов’язань на 
поточні/непоточні разом з іншими звітами та 
примітками (Taxonomy-210-310). 

Станом на 14.06.2021 року такі запити 
регулятори направили усім суб’єктам 
звітування, зареєстрованим у Центрі збору 
фінзвітності. 

сайт НКЦПФР - https://www.nssmc.gov.ua/uvaha-
pochatok-podannia-finansovoi-zvitnosti-do-tsentru-

zboru-finansovoi-zvitnosti/ 

ДПС вимагає подавати повідомлення 20-
ОПП у разі зміни назви району (громади) 

Починаючи з 19.07.2020 року постановою 
ВРУ від 17.07.2020 р. № 807-IX утворено нові 
райони із визначенням затверджених 
розпорядженнями КМУ територій 
територіальних громад, що ввійшли до їх складу. 
Розпорядженнями КМУ від 12.06.2020 р. № 707 
– 730 визначено адміністративні центри та 
затверджено території територіальних громад 
усіх областей України. 

Це зумовило те, що наказом Міністерства 
розвитку громад та територій від 26.11.2020р. № 
290 затверджено Кодифікатор адміністративно-
територіальних одиниць та територій 
територіальних громад (далі – Кодифікатор), 
який впроваджений на заміну Класифікатора 
об’єктів адміністративно-територіального 
устрою України (далі – КОАТУУ). Відповідно із 
впровадженням Кодифікатора ведення КОАТТУ 
буде припинено. Проте у перехідний період для 
заповнення повідомлення № 20-ОПП може 
використовуватись КОАТУУ. 

Проте платники податків цікавляться, чи 
треба подавати повідомлення № 20-ОПП з 
ознакою «3 – зміна відомостей про об’єкт 
оподаткування», якщо унаслідок зміни 
адміністративно-територіального устрою 
змінилась адміністративно-територіальна 
одиниця, на території якої знаходиться об’єкт 
оподаткування, водночас адреса залишилась та 
ж сама. 

Податківці вказують, якщо унаслідок 
зміни адміністративно-територіального устрою 
змінилась адміністративно-територіальна 
одиниця, на території якої знаходиться об’єкт 
оподаткування, то повідомлення № 20-ОПП 
подають з ознакою «3 – зміна відомостей про 
об’єкт оподаткування», а у графах 6-7 
повідомлення № 20-ОПП вказують код та назва 
населеного пункту – адміністративного центру 
новоствореної територіальної громади згідно з 
КОАТУУ. Такий порядок заповнення граф 6-7 
повідомлення № 20-ОПП діятиме до 
завершення перехідного періоду – до 
запровадження Кодифікатора. 

Повідомлення № 20-ОПП подають 
упродовж 10 робочих днів після реєстрації, 
створення чи відкриття об’єкта оподаткування 
до контролюючого органу за основним місцем 
обліку платника податків. 
ІПК ДПС від 30.04.2021р. №1799/ІПК/99-00-12-01-02-

06 

РОЗ’ЯСНЕННЯ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ 

ПДВ 

Чи виникають зобов’язання з ПДВ під час 
надання доступу до онлайн-сервісу 
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Податкова отримала запит від надавача 
програмної продукції для автоматизації 
бухгалтерського та податкового обліку, яку 
замовник використовує онлайн. Умови 
використання обмежені її функціональним 
призначенням, з чого виникає і питання: чи 
оподатковують такі операції ПДВ? 

ДПС у відповіді зазначила: з 1 січня 2013 
року до 1 січня 2023 року, від оподаткування 
ПДВ звільняються операції з постачання 
програмної продукції, а також операції з 
програмною продукцією, плата за які не 
вважається роялті згідно з абзацами другим – 
сьомим підпункту 14.1.225 ПКУ (п. 26 прим. 1 
підрозділу 2 розділу XX ПКУ). 

Для цілей виконання зазначеної вище 
пільги до програмної продукції відносяться, 
зокрема: 

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

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

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

Таким чином, якщо доступ до програмної 
продукції надається у вигляді онлайн-сервісу, 
скориставшись яким, замовник отримує, 
зокрема, право на використання такої 
програмної продукції, плата за яке не 
вважається роялті, то надання такого доступу 
замовнику розглядається як операція з 
постачання програмної продукції, яка 
звільняється від оподаткування ПДВ. 
ІПК ДПС від 26.04.2021р. №1723/ІПК/99-00-21-03-02-

06 

Електронна первинка: на яку дату 
виникають податкові зобов’язання з ПДВ 

ДПС надала консультацію, в якій 
відзначила що з метою визначення дати 
виникнення податкових зобов’язань з ПДВ та, 
відповідно, складання податкових накладних за 
такими операціями, слід використовувати дату 
складання документа (в паперовій чи 
електронній формі), який містить відомості про 
постачання послуг платником податку, оскільки 
даний реквізит визначений Законом про 
бухоблік як обов’язковий для первинного 
документа. 

Таким чином, при здійсненні постачання 
послуг, що оформлено електронним первинним 
документом, датою виникнення податкових 
зобов’язань з ПДВ, незалежно від дати 
накладання електронних підписів, буде 
вважатися дата складання такого первинного 
документа, який містить відомості про 
господарську операцію. 
ІПК ДПС від 27.04.2021р. №1745/ІПК/04-36-18-03-15 

Сільгоспставка ПДВ не застосовна до 
послуг 

За загальним правилом, ставка ПДВ у 
розмірі 14 % щодо операцій з постачання 
більшості видів сільськогосподарської продукції 
застосовується в цілому до усієї продукції, 
включеної до відповідної групи кодів УКТ ЗЕД. 

Зокрема, по ставці 14 % оподатковують 
ПДВ операції з постачання товарів, що належать 
до підгрупи кодів 1206 00 «Насіння соняшнику, 
подрібнене або не подрібнене» УКТ ЗЕД. 

А от застосування до операцій з 
постачання послуг ставки 14 % не передбачено. 

Тож, наприклад, при наданні послуг з 
очищення рослинної сировини, навіть включеної 
до «пільгового переліку», діятиме загальна 
ставка ПДВ. 

ІПК ДПС України від 19.04.2021р. №1605/ІПК/04-36-
18-03-15 

Ліквідація пошкодженого орендарем майна 
— що з ПДВ 

Розглядаючи питання оподаткування 
пошкодженого орендарем майна, податківці 
міркують наступним чином. 
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У випадку, 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. 

Якщо пошкоджене майно не є основними 
засобами, то при їх списанні у зв’язку із 
знищенням слід нарахувати податкові 
зобов’язання з ПДВ (якщо таке майно 
попередньо були придбані з ПДВ) та скласти 
зведену податкову накладну із зазначенням у ній 
типу причини – 13. 
ІПК ДПС від 06.05.2021р. №1871/ІПК/99-00-21-03-02-

06 

Сільгоспставку ПДВ можуть застосовувати 
й посередники 

За загальним правилом, ставка ПДВ у 
розмірі 14 % щодо операцій з постачання 
більшості видів сільськогосподарської продукції 
застосовується в цілому до усієї продукції, 
включеної до відповідної групи кодів УКТ ЗЕД. 

Якщо сільськогосподарська продукція 
відповідної групи кодів УКТ ЗЕД в процесі 
пакування не змінює своїх властивостей та 
відносяться до тієї ж самої товарної позиції 
згідно УКТ ЗЕД, то починаючи з 01 березня 2021 
до операцій з постачання зазначеної 
сільськогосподарської продукції застосовується 
ставка ПДВ у розмірі 14 відсотків як 
виробниками, так і іншими суб’єктами 
господарювання (посередниками). 

Зокрема, сказане застосовується до 
придбання та продажу в мережі власних 
магазинів таких фасованих товарів: 

- насіння соняшнику очищене (код УКТ 
ЗЕД 1206 00 91 00) та насіння соняшнику 
смажене (код УКТ ЗЕД 1206 00 99 00); 

- насіння льону (код УКТ ЗЕД 1204 00 90 
00); 

- кунжут смажений (код УКТ ЗЕД 1207 40 
90 00) та кунжут чорний (код УКТ ЗЕД 1207 40 90 
00); 

- гірчиця ціла біла (код УКТ ЗЕД 1207 50 
90 00) та гірчиця в зернах (код УКТ ЗЕД 1207 50 
90 00). 

ІПК ДПС України від 19.05.2021р. 
№1886/ІПК/99-00-21-03-02-06 

Податок на прибуток 

Чи можлива прискорити амортизацію 
орендованих поліпшень 

Витрати на поліпшення (ремонт) 
орендованих основних засобів, що збільшують 
майбутні економічні вигоди, які спочатку 
очікувалися від їх використання, у податковому 
обліку відображаються як окремий об’єкт групи 9 
«інші основні засоби» з мінімально допустимим 
строком корисного використання 12 років – 
резюмують податківці. 

Податківці також нагадали загальні 
«амортизаційні» положення. Зокрема про 
різниці, які виникають при нарахуванні 
амортизації необоротних активів. 

Що ж до прискорення у відомстві 
відзначили – платники податку на прибуток 
мають право під час розрахунку амортизації 
щодо основних засобів четвертої групи (машини 
та обладнання) та п’ятої групи, а також третьої 
групи (передавальні пристрої) та дев’ятої групи 
використовувати мінімально допустимі строки 
два та п’ять років відповідно. 

При цьому, робити це вони можуть 
незалежно від строків амортизації, визначених у 
бухгалтерському обліку. 

Головне, дотримання щодо таких 
основних засобів ключових вимог: 

- цілковита новітність (не були у 
використанні); 

- введення в експлуатацію платником 
податків в межах одного з податкових (звітних) 
періодів з 1 січня 2020 року до 31 грудня 2030 
року; 

- використання у власній господарській 
діяльності; 

- заборона продавати або надавати в 
оренду іншим особам (крім платників податків, 
основним видом діяльності яких є послуги з 
надання в оренду майна). 
ІПК ДПС від 01.06.2021р. №2190/ІПК/99-00-21-02-02-

06 

Податкова проводитиме моніторинг 
контрольованих операцій по-новому з 11 
червня 
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Податковий контроль за відповідністю 
умов контрольованих операцій (далі – КО) 
принципу "витягнутої руки" здійснюють шляхом 
моніторингу КО, опитування з питань 
трансфертного ціноутворення (далі – ТЦУ) та 
перевірок з питань дотримання платником 
податків принципу "витягнутої руки". При цьому 
моніторинг умов КО проводять шляхом аналізу 
звітів про КО, документації з ТЦУ, глобальної 
документації з ТЦУ (майстер-файла) та звіту у 
розрізі країн міжнародної групи компаній, будь-
яких інших інформаційних джерел, та шляхом 
отримання податкової інформації. Цього 
вимагає п.39.5.1 ПКУ. 

На реалізації цих норм Мінфін наказом 
17.03.2021р. №158 виклав у новій редакції 
порядок проведення моніторингу КО. 

Цілі такого моніторингу: 
— встановити відповідність умов КО 

принципу "витягнутої руки"; 
— виявити потенційні ризики ТЦУ; 
— виявити ризики відсутності розумної 

економічної причини (ділової мети); 
— провести аналіз ризиків заниження 

платником податків податкових зобов’язань; 
— забезпечити контроль за своєчасністю 

та повнотою подання звітів про контрольовані 
операції, документації з ТЦУ, глобальної 
документації з ТЦУ, звітів у розрізі країн 
міжнародної групи компаній, повідомлень про 
участь у міжнародній групі компаній, додаткової 
інформації та/або обґрунтування, наданих 
платником податків на запит ДПС. 

Також, аби встановити відповідність умов 
контрольованих операцій принципу "витягнутої 
руки" посадові особи контролюючого органу під 
час аналізу звітів, документації, майстер-файлу 
мають право проводити опитування 
уповноважених осіб та/або працівників платника 
податків. 

Тому наказом №158 також оновлено 
порядок опитування уповноважених, посадових 
осіб та/або працівників платника податків з 
питань ТЦУ. 

Рішення про проведення опитування 
приймають: 

— під час аналізу звітів про КО, 
документації з ТЦУ, глобальної документації з 
ТЦУ (майстер-файлу), додаткової інформації 
та/або обґрунтувань поданих платником 

податків керівником (заступником керівника або 
уповноваженою особою) контролюючого органу; 

— під час перевірки КО посадовою 
особою, яка проводить перевірку платника 
податків. У разі необхідності опитування 
платників податків, які є сторонами КО, яку 
перевіряють, рішення про опитування такого 
платника приймає керівник (заступник керівника 
або уповноважена особа) контролюючого 
органу, який проводить перевірку. 

Вказані зміни діятимуть із 11.06.2021 
року. 

наказ Мінфін України від 17.03.2021р. №158 

Переоцінка ОЗ і податкові різниці 

У податковому відомстві розглянули 
питання щодо проведення переоцінки об’єктів 
основних засобів, якщо залишкова вартість 
таких об’єктів суттєво відрізняється від їх 
справедливої вартості на дату балансу. 

На це у відомстві зазначили – результати 
переоцінки (уцінки, дооцінки) основних засобів, 
яка проведена відповідно до положень 
бухгалтерського обліку, не враховуються при 
нарахуванні амортизації. 

Також не передбачено зміни строку 
корисного використання об’єктів основних 
засобів у податковому обліку у разі зміни 
термінів корисного використання таких об’єктів в 
бухгалтерському обліку внаслідок проведення 
переоцінок. 

Якщо встановлений платником податку в 
бухобліку строк корисного використання ОЗ 
дорівнює або є більшим, ніж ті, що встановлені 
пп.138.3.3 ПКУ, то для розрахунку амортизації 
використовуються саме «бухгалтерські» строки. 

Також податківці наголошують – 
переоцінка основних засобів не є об’єктом 
оподаткування ПДВ, оскільки такі операції не є 
операціями з постачання товарів. 
ІПК ДПС від 04.06.2021р. №2271/ІПК/99-00-21-02-02-

06 

З якого періоду проведення контрольованих 
операцій необхідно обґрунтовувати ділову 
мету 

ДПС нагадала про зміни в податкове 
законодавство, що були внесені Законом 
№1117, а раніше Законом №466. 
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Так, у діючій редакції ПКУ передбачено 
що документація з трансфертного 
ціноутворення (сукупність документів або 
єдиний документ, складений у довільній формі) 
має містити обґрунтування економічної 
доцільності (економічної вигоди, що 
отримується в результаті здійснення 
контрольованої операції у порівнянні із 
неконтрольованими операціями, які є реально 
доступними альтернативними варіантами такої 
контрольованої операції) і наявності ділової 
мети їх придбання (продажу). 

Тому, постає закономірне питання: чи 
розповсюджується нова вимога на операції, які 
були здійснені до моменту набрання чинності 
законодавчих змін, тобто до 23.05.2020 року. 

На це ДПС відповідає: вимоги щодо 
обґрунтування у документації економічної 
вигоди і наявності ділової мети, прямо включені 
Законом №466 до пп.39.4.6, та мають в 
обов’язковому порядку дотримуватися 
платниками податків при складанні документації 
з трансфертного ціноутворення починаючи з 
2020 звітного року. 

Якщо ж така інформація у документації 
відсутня, податкова має право надіслати 
додатковий запит із вимогою надати зазначену 
інформацію. 

Якщо документація з трансфертного 
ціноутворення за періоди до 2020 року, вже 
складена, платник податків може за власною 
ініціативою включити до такої документації 
обґрунтування економічної вигоди і наявності 
ділової мети в обсязі, визначеному пп.39.4.6 
ПКУ. 

Перелік інформації, яку має містити 
документація з трансфертного ціноутворення з 
урахуванням змін, внесених Законом №1117, 
розкрито у питанні 2 Узагальнюючої податкової 
консультації щодо деяких питань застосування 
правил трансфертного ціноутворення, яка 
затверджена наказом Міністерства фінансів 
України від 08.02.2021р. №67. 
ІПК ДПС від 30.04.2021р. №1808/ІПК/99-00-21-02-02-

06 

Представництво 

Подання звітності представництвом 

Після взяття на облік нерезидента 
платником податку на прибуток підприємств 
обов'язок визначати податкові зобов'язання, 
подавати податкову звітність з податку на 
прибуток підприємств, утримувати податок з 
доходів із джерелом їх походження з України 
покладається на такого нерезидента. 

Для цілей оподаткування платники 
податків зобов'язані вести облік доходів, витрат 
та інших показників, пов'язаних з визначенням 
об'єктів оподаткування та/або податкових 
зобов'язань, на підставі первинних документів, 
регістрів бухгалтерського обліку, фінансової 
звітності, інших документів. Для обрахунку 
об'єкта оподаткування платник податку на 
прибуток використовує дані бухгалтерського 
обліку та фінансової звітності щодо доходів, 
витрат та фінансового результату до 
оподаткування (ст. 44 Кодексу). 

З метою дотримання вимог пп.141.4.7 
ПКУ щодо визначення постійним 
представництвом обсягу оподатковуваного 
прибутку відповідно до принципу "витягнутої 
руки", воно має: 

- визначити об'єкт оподаткування 
податком на прибуток постійного 
представництва, розрахований на підставі 
фінансового результату до оподаткування 
(прибутку або збитку), визначеного у фінансовій 
звітності платника податків відповідно до 
національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку або міжнародних 
стандартів фінансової звітності, із 
застосуванням коригувань, у визначених 
Кодексом випадках; 

- розрахувати обсяг прибутку, який би 
отримало незалежне підприємство, що здійснює 
таку саму або аналогічну діяльність у таких 
самих або аналогічних умовах і діє в повній 
незалежності від нерезидента, використовуючи 
положення ст.39 ПКУ. 

Загальні вимоги щодо складання 
податкової звітності визначено ст. 48 Кодексу, 
згідно з якою податкова декларація повинна 
містити обов'язкові реквізити, передбачені 
пп.48.3 та 48.4 ПКУ. 

Податкова декларація повинна бути 
підписана, зокрема, керівником платника 
податків або уповноваженою особою, а також 
особою, яка відповідає за ведення 
бухгалтерського обліку та подання податкової 
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декларації до контролюючого органу. У разі 
ведення бухгалтерського обліку та подання 
податкової декларації безпосередньо 
керівником платника податку така податкова 
декларація підписується таким керівником 
(пп.48.5.1 ПКУ). 

Отже, керівник та особа, яка відповідає за 
ведення бухгалтерського та/або податкового 
обліку, будуть відповідальними за підписання 
податкових декларацій платника податків - 
нерезидента. 

Нерезидент може наділити 
повноваженнями щодо сплати податку на 
прибуток підприємств свій акредитований 
(зареєстрований, легалізований) відокремлений 
підрозділ (філію, відділення, представництво 
тощо). 

Представництво суб'єкта господарської 
діяльності не є юридичною особою і не здійснює 
самостійно господарської діяльності, у всіх 
випадках воно діє від імені і за дорученням 
іноземного суб'єкта господарської діяльності, 
зазначеного у свідоцтві про реєстрацію, і 
виконує свої функції згідно із законодавством 
України. Кошти на рахунках в банках такого 
постійного представництва належать 
нерезиденту. 

Таким чином: 
- для сплати податку на прибуток 

підприємств нерезиденту не обов'язково 
відкривати окремий банківський рахунок в 
Україні - таку сплату зможе здійснювати 
відокремлений підрозділ, через який 
здійснюється відповідна діяльність, що утворює 
постійне представництво (як представник 
нерезидента на підставі належним чином 
оформлених повноважень); 

- перерахування відокремленим 
підрозділом в межах делегованого йому 
нерезидентом повноваженням коштів на сплату 
зобов'язання з податку на прибуток підприємств 
за такого нерезидента не впливає на об'єкт 
оподаткування для цілей податку на прибуток у 
нерезидента, оскільки фактично є сплатою 
податку самим нерезидентом з його власних 
коштів. 

ІПК від 21.05.2021р. №1969/ІПК/99-00-21-02-01-06 

Інше 

Коли декретниць і працівників у 
неоплачуваних відпустках не показують у 
додатку 4ДФ об’єднаного звіту 

Кількість працівників, які перебувають у 
відпустках по вагітності та пологах, по догляду 
за дитиною, без збереження зарплати, та по 
яких у звітному періоді не нараховували 
(виплачували) доходів за ознакою «101» в графі 
«Працювало за трудовими договорами» 
додатка 4ДФ до податкового розрахунку не 
відображають.  

Треба враховувати, що податковий 
розрахунок подають лише при нарахуванні сум 
доходів платнику податку – фізособі податковим 
агентом, платником ЄСВ протягом звітного 
періоду. 

Відомості про чисельність працівників 
показують у додатку 4ДФ до податкового 
розрахунку, зокрема, у рядку 4 навпроти напису 
«Працювало за трудовими договорами» – 
проставляють кількість працівників, які 
працюють за трудовими договорами 
(контрактами) у звітному періоді, по яких 
здійснювали нараховування доходу за ознакою 
«101». 

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

Мінекономіки затвердило типові форми 
документів для обліку зберігання та 
переробки зерна 

Наказом Мінекономіки від 08.04.2021р. 
№728 затверджено галузеві типові форми 
облікових документів, які використовуються під 
час зберігання і переробки зерна та продуктів 
його переробки. Вони набирають чинності з дня 
офіційного опублікування цього наказу. 

Всього встановлено 121 позицію форм 
документів, серед яких, зокрема: 

— накладна на переміщення зерна та 
продуктів його переробки в межах підприємства 
(типова форма № 19); 

— книга кількісно-якісного обліку зерна та 
продуктів його переробки (типова форма №36); 

— акт-розрахунок (типова форма №2); 
— акт-рекламація (типова форма №54); 
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— накладна на відпуск зерна в переробку 
(типова форма №110); 

— накладна на здавання продукції із 
виробництва на склад (типова форма №112); 

— вимога-накладна на відпуск сировини 
зі складу у виробництво (для комбікормових 
заводів) (типова форма №119); 

— акт інвентаризації незавершеного 
виробництва (сушіння, обмолот, калібрування 
зерна кукурудзи) (типова форма №147); 

— вимога-накладна на хімікати (типова 
форма №154); 

— акт інвентаризації зерна та продуктів 
його переробки по складу (типова форма №172); 

— протокол засідання інвентаризаційної 
комісії (типова форма №177). 

Наказ Мінекономіки України від 08.04.2021р. №728 

Підвищення кваліфікації працівників коштом 
роботодавця 

До складу оподатковуваних доходів не 
включають суми, сплачені будь-якою 
юридичною або фізичною особою на користь 
вітчизняних вищих та професійно-технічних 
навчальних закладів за здобуття освіти, за 
підготовку чи перепідготовку платника податку, 
але не вище 3-кратного розміру мінімальної 
зарплати, встановленої законом на 1 січня 
звітного (податкового) року за кожний повний 
або неповний місяць навчання, підготовки чи 
перепідготовки такої фізичної особи (пп.165.1.21 
ПКУ). У 2021 році ця сума складає 18000 грн. 

Також згідно з пп.165.1.37 ПКУ до 
оподатковуваного доходу не належать витрати 
роботодавця на підвищення кваліфікації 
(перепідготовку) платника податку згідно із 
законом. 

Тож витрати роботодавця на підвищення 
кваліфікації (перепідготовку) працівника не 
включають до оподатковуваного доходу 
працівника. 

повідомленні ГУ ДПС у Житомирській області - 
https://zt.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/471723.html 

Нюанси переведення на дистанційну та 
надомну роботу – роз’яснення від 
Мінекономіки 

В Мінекономіки України пояснили 
роботодавцям особливості застосування ст.601 

та 602 КЗпП при переведення працівника на 
надомну або дистанційну роботу. 

Зокрема, в статтях 601 та 602 КЗпП 
допускається можливість переведення 
працівника на інший режим роботи. Проте вони 
не містять обов’язку роботодавця переводити 
працівників на інший режим роботи з ініціативи 
працівника. Тому таке переведення, з позиції 
Мінекономіки, можливе лише при згоді на це 
роботодавця. 

Водночас треба зважати, що на час 
загрози поширення епідемії, пандемії, 
необхідності самоізоляції працівника у випадках, 
встановлених законодавством, та/або у разі 
виникнення загрози збройної агресії, 
надзвичайної ситуації техногенного, природного 
чи іншого характеру надомна робота може 
запроваджуватися наказом (розпорядженням) 
власника або уповноваженого ним органу без 
обов’язкового укладення трудового договору 
про надомну або дистанційну роботу в 
письмовій формі. З таким наказом 
(розпорядженням) працівника ознайомлюють 
протягом двох днів з дня його прийняття, але до 
запровадження надомної роботи. У такому 
випадку норми ч.3 ст.32 КЗпП (завчасне 
попередження за два місяці) не застосовують 
(ч.8 ст.601 та ч.11 ст.602 КЗпП). 

Тому перевести працівника з його 
ініціативи на надомну або дистанційну роботу 
без обов’язкового укладення відповідного 
трудового договору в письмовій формі можна у 
випадках, зазначених у ч.8 ст.601 та ч.11 ст.602 
КЗпП. 

лист Мінекономіки від 04.05.2021р. №4712-
06/26182-07 

Запрацювали зміни щодо створення 
електронної контрольної стрічки в РРО, 
ПРРО та модемів 

Мінфін змінив вимоги щодо створення 
контрольної стрічки в електронній формі у РРО, 
ПРРО та модемів для передачі даних. 

Згідно внесених змін, ПРРО має 
забезпечувати передачу до фіскального 
сервера контролюючого органу електронних 
копій розрахункових документів, електронних 
копій фіскальних звітних чеків та повідомлень, 
передбачених Порядком реєстрації, ведення 
реєстру та застосування ПРРО, що необхідні 
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для обліку роботи ПРРО фіскальним сервером 
контролюючого органу. 

Суб’єкти господарювання, які 
використовують ПРРО, повинні передавати до 
органів ДПС по дротових або бездротових 
каналах зв’язку інформацію у формі 
електронних копій розрахункових документів, 
електронних фіскальних звітів, електронних 
фіскальних звітних чеків та іншу інформацію, 
необхідну для обліку роботи ПРРО фіскальним 
сервером контролюючого органу, яка 
створюється засобами таких ПРРО. 

Фіскальний сервер повинен 
забезпечувати можливість суб’єктам 
господарювання, які використовують ПРРО, в 
автоматичному режимі отримувати дані про 
електронні розрахункові документи від 
фіскального сервера контролюючого органу, 
необхідні для формування засобами ПРРО та 
передачі до фіскального сервера фіскальних 
звітів та електронних фіскальних звітних чеків за 
відповідний період. 

Наказ Мінфін «Про внесення змін до наказу 
Міністерства фінансів України від 08 жовтня 2012 

року № 1057» від 29.03.2021 р. № 184  (чинний з 
22.06.2021) 

Чи може роботодавець вимагати від 
працівника довідку про негативний 
результат тесту на COVID-19 під загрозою 
недопуску та звільнення 

Деякі роботодавці вимагають від 
працівників, які повертаються з відпустки чи 
виходять з «лікарняного», довідку про 
негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19 
під загрозою недопуску на роботу та подальшого 
звільнення. Чи правомірні такі вимоги 
роботодавців – відповіли на сайті Мін’юсту. 

Чи законно вимагати у працівника здати 
ПЛР-тест 

Якщо при влаштуванні на роботу ви 
підписували трудовий договір чи колективний 
договір, де зазначені вимоги щодо обов’язкового 
проходження ПЛР-тестуванні після відпустки, 
«лікарняного» або за іншою вимогою 
роботодавця, в такому разі невиконання цієї 
вимоги буде трактуватися як порушення умов 
трудового чи колективного договору. Якщо ці 
вимоги не передбачені договором, а вас 
відсторонюють від роботи через відсутність 
ПЛР-тесту, це порушення законодавства. 

Які можуть бути підстави для 
відсторонення від роботи 

Відповідно до ст. 46 КЗпП відсторонення 
працівників від роботи власником або 
уповноваженим ним органом допускається у 
разі: 

— появи на роботі в нетверезому стані, у 
стані наркотичного або токсичного сп’яніння; 

— відмови або ухилення від обов’язкових 
медичних оглядів, навчання, інструктажу і 
перевірки знань з охорони праці та 
протипожежної охорони; 

— в інших випадках, передбачених 
законодавством. 

Отже, відсторонення від роботи можливе 
у випадках, що передбачені законодавством. 
Про це оголошується наказом або 
розпорядженням керівника підприємства, 
установи чи організації, з яким працівник 
повинен бути ознайомлений належним чином. 
Термін відсторонення встановлюється до 
усунення причин, що його зумовили. Працівник 
має право оскаржити наказ про відсторонення 
від роботи у встановленому законом порядку. 

Хто має обов’язково проходити 
тестування 

Згідно зі ст. 35-1 Закону №1645 з метою 
здійснення епідеміологічного пошуку випадків 
зараження коронавірусною хворобою (COVID-
19), а також ефективного виявлення осіб, які 
мали контакт із особами, хворими на 
коронавірусну хворобу, проводиться 
обов’язкове тестування: 

— осіб, які звертаються за медичною 
допомогою з ознаками коронавірусної хвороби; 

— осіб, які мали встановлений контакт із 
особою, хворою на коронавірусну хворобу. 

Регулярне тестування є обов’язковим 
для медичних та інших працівників, які 
працюють у закладах охорони здоров’я, що 
надають медичну допомогу хворим на 
коронавірусну хворобу, а також осіб, які 
здійснюють заходи, пов’язані з недопущенням 
поширення коронавірусної хвороби, зокрема 
працівників Національної поліції та 
Національної гвардії, − незалежно від того, чи 
мали вони встановлений контакт із особою, 
хворою на коронавірусну хворобу. 

Відповідно до пункту 4 Стандарту 1 
Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна 
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хвороба (COVID-19)» лабораторне обстеження 
на РНК SARS-CoV-2 рекомендовано проводити 
всім особам з ознаками ТГРС (тяжкий гострий 
респіраторний синдром) та/або інших ГРВІ 
(гостра респіраторна вірусна інфекція). 

Тобто, проходження ПЛР-тесту 
обов’язкове для осіб з ознаками коронавірусної 
хвороби та які мали встановлений контакт із 
особою, хворою на коронавірусну хворобу, а 
також рекомендовано особам з ознаками ГРВІ, 
вірусної пневмонії та/або ТГРС. Отже, якщо ви 
вийшли з відпустки, «лікарняного» тощо, та не 
відноситесь до зазначених осіб, то проходження 
тесту не є обов’язковим. 

ПЛР-тест – за чий рахунок? 
Відповідно до ст. 169 КЗпП, ст. 17 Закону 

України «Про охорону праці», п. 2 Порядку № 
559 проведення попереднього (при прийнятті на 
роботу) і періодичних (протягом трудової 
діяльності) медичних оглядів працівників 
окремих професій, виробництв та організацій, 
діяльність яких пов’язана з обслуговуванням 
населення і може призвести до поширення 
інфекційних хвороб, здійснюється за рахунок 
роботодавця.  Таким чином, вважають у 
Мін’юсті, проходження ПЛР-тесту повинне 
відбувається за рахунок роботодавця.    

Чи можна просити у роботодавця 
письмове пояснення його вимог 

Для уникнення непорозумінь з власником 
або уповноваженим ним органам у Мін’юсті 
рекомендують надати довідку від сімейного 
лікаря щодо відсутності у вас захворювання. 
Якщо роботодавець не зважає на довідку та 
наполягає зробити ПЛР-тест, працівник може 
подати письмове звернення до роботодавця з 
вимогою надання письмове повідомлення щодо 
обов’язку надання роботодавцю довідки про 
негативний результат ПЛР-тесту після 
повернення з відпустки, лікарняного тощо, на 
робоче місця. Це письмове повідомлення може 
стати підставою для звернення до суду та 
доказом порушення ваших трудових та 
громадянських прав.  

інформація з сайті Мін’юсту України 
https://minjust.gov.ua/m/yakscho-robotodavets-
vimagae-vid-pratsivnika-plr-test 

 

СУДОВА ПРАКТИКА 

Небезпечні роботи мають виконувати 
наймані працівники — позиція Верховного 
Суду 

Колегія суддів Верховного Суду вважає, 
що до виконання робіт заготівлі та трелюванні 
лісу могли бути допущені виключно наймані 
працівники, а не особи, з якими укладено ЦПД 
щодо надання певних послуг. 

Це пояснюють тим, що виконання 
особами послуг з заготівлі та трелюванні лісу 
без отримання відповідних дозволів та без 
перебування з замовником робіт у трудових 
відносинах, а на власний ризик, суперечить 
вимогам чинного законодавства. 

Робота, яку виконували особи, а саме 
лісозаготівля та трелювання лісу, відноситься 
до робіт підвищеної небезпеки, то саме під час 
укладання трудового договору роботодавець 
повинен проінформувати працівника під 
розписку про: 

— умови праці та про наявність на його 
робочому місці небезпечних і шкідливих 
виробничих факторів, які ще не усунуто: 

— можливі наслідки їх впливу на 
здоров’я; 

— права працівника на пільги і 
компенсації за роботу в таких умовах відповідно 
до законодавства і колективного договору. 

Тому Верховний Суд у постанові від 
02.06.2021р. у справі №260/613/19 наголошує, 
що оскільки чинним на момент виникнення 
спірних правовідносин законодавством 
передбачено, що отримує дозвіл на виконання 
конкретних видів робіт фізична особа-
підприємець (роботодавець), то роботи 
підвищеної небезпеки, визначені таким 
дозволом, можуть виконуватись виключно 
працівниками такого роботодавця, а не особами, 
що надають послуги за ЦПД, за умови 
відсутності у них дозволів на виконання таких 
робіт. 

постанова ВС від 02.06.2021р. у справі 
№260/613/19 

Верховний Суд розглянув питання 
застосування РРО в разі приймання оплати 
за товар через Інтернет 
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У разі доставки поштою або кур’єрською 
службою товару, придбаного на умовах 
передоплати із застосуванням платіжних 
сервісів LiqPay і WayForPay, суб’єкт 
господарювання зобов’язаний використовувати 
РРО та вкладати в поштове відправлення 
розрахунковий документ установленої 
законодавством форми та змісту на повну суму 
проведеної операції, що підтверджує факт 
купівлі-продажу товарів. Про це йдеться у 
постанові Верховного Суду від 16 квітня 2021 
року у справі №520/7835/19. 

Верховний Суд розглянув 16 квітня 2021 
року касаційну скаргу фізичної особи-
підприємця у справі за позовом ФОПа до 
податківців про скасування податкової 
консультації. Позивач посилався на те, що при 
прийманні оплати за товар через мережу 
Інтернет із використанням систем LiqPay чи 
WayForPay продавець отримує грошові кошти з 
розрахункового рахунку фінансової установи 
(тобто відбувається безготівковий розрахунок 
для продавця), платіжна картка за місцем 
реалізації товарів не використовується (тобто 
операція не підпадає під визначення 
розрахункової операції), а тому в продавця 
немає обов’язку використовувати РРО. 
Контролюючий орган уважав, якщо споживач, 
використовуючи мережу Інтернет, замовив 
товар і розрахунок за нього було здійснено із 
застосуванням платіжних карт LiqPay, 
WayForPay та інших за умови доставки таких 
товарів поштою або кур’єрською службою, суб 
’єкт господарювання зобов’язаний видати 
розрахунковий документ установленої форми 
(чек з РРО) і відповідним чином оформлений 
гарантійний талон (у разі необхідності). 

Суд апеляційної інстанції дійшов 
висновку, що надані послуги через систему 
LiqPay і WayForPay є фактично послугами з 
технологічного та інформаційного 
обслуговування розрахунків за допомогою 
платіжних карток, а тому здійснення оплати за 
допомогою відповідних систем не змінює суті 
господарської операції, а отже, регулювання 
правовідносин, що виникають при цьому між 
сторонами. 

Верховний Суд підтвердив цю позицію. 
На його думку, у разі доставки поштою або 
кур’єрською службою товару, придбаного на 
умовах передоплати із застосуванням платіжних 

сервісів LiqPay і WayForPay, суб’єкт 
господарювання зобов’язаний використовувати 
РРО та вкладати в поштове відправлення 
розрахунковий документ установленої 
законодавством форми та змісту на повну суму 
проведеної операції, що підтверджує факт 
купівлі-продажу товарів. 

Момент виконання продавцем обов’язку 
передати покупцеві товар у разі укладання 
електронного договору з умовами доставки 
товару покупцеві через перевізника або 
організацію зв’язку збігається з моментом здачі 
товару такому перевізникові чи організації 
зв’язку. Визначення місця проведення 
розрахунків у розумінні Закону про РРО 
визначається і як місце, де безпосередньо 
здійснюється розрахунок, так і як місце 
отримання покупцем попередньо оплачених 
товарів із застосуванням платіжних карток. У 
такому разі місцем проведення розрахунків 
виступає або місце отримання продавцем 
коштів за товар, або місце передачі продавцем 
товару перевізникові чи організації зв’язку. 

У передбачених законодавством 
випадках продавець зобов’язаний вкласти в 
поштове відправлення гарантійний талон, 
технічний паспорт або інший документ, що його 
замінює, який має містити обов’язкові реквізити. 

постанова ВС від 16.04.2021р. у справі 
№520/7835/19 

Випуск підготував 
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