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ЗМІНИ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ВАЖЛИВА 
ІНФОРМАЦІЯ 

Закон про податок на Google офіційно 
опубліковано 1 липня! 

1 липня офіційно опубліковано Закон 
України «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України щодо скасування 
оподаткування доходів, отриманих 
нерезидентами у вигляді виплати за 
виробництво та/або розповсюдження реклами, 
та удосконалення порядку оподаткування 
податком на додану вартість операцій з 
постачання нерезидентами електронних послуг 
фізичним особам» від 03.06.2021 р. № 1525-ІХ. 
Документ більш відомий під назвою податок на 
Google. Більшість положень документу набрало 
чинності з 2 липня 2021 року. 

Документ визначає особливий порядок 
оподаткування ПДВ компаній-нерезидентів, що 
надають електронні послуги особам, які 
проживають на території України. Це дасть 
змогу збільшити надходження до державного 
бюджету від ПДВ. Такі правила оподаткування 
вже стають звичною практикою в іноземних 
державах, наприклад у країнах Європейського 
Союзу, Австралії, Білорусі, Казахстані тощо. 

Так, іноземні компанії, які постачають 
українцям електронні послуги, будуть 
зобов'язані зареєструватися платниками ПДВ за 
спрощеною процедурою через спеціальний 
електронний сервіс, якщо загальна сума від 
здійснення відповідних операцій перевищує 1 
млн грн на рік. Нерезиденти складатимуть 
спрощену звітність в електронній формі 
державною або англійською мовою. 

Водночас, згідно з документом, від 
сплати ПДВ звільняються операції з постачання 
послуг з дистанційного навчання через Інтернет, 
якщо ця мережа використовується виключно як 
засіб комунікації між викладачем і слухачем. 
Також від ПДВ звільнено операції з постачання 
освітніх послуг шляхом доступу до публічних 
освітніх, наукових та інформаційних ресурсів у 
мережі Інтернет з галузей знань і 
спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти, якщо їхнє 
проведення та надання не потребує участі 
людини. 

З 1 січня 2022 року скасовується податок 
при оплаті українськими резидентами послуг з 

виробництва або розповсюдження реклами за 
кордоном. 

Офіційний веб-портал ВРУ: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1525-IX#Text 

Кого перевірятиме Держпраці та ДПС з 1 
липня (критерії для відбору) 

З 1 липня Держпраці у взаємодії з ДПС 
розпочне інспектування з питань виявлення 
незадекларованих працівників серед 
роботодавців, які мають найвищий ризик 
використання незадекларованої праці. 

Держпраці і Державна податкова служба 
поєднали зусилля з метою виокремлення 
роботодавців, які із достатньо високою 
вірогідністю використовують незадекларованих 
працівників. Інформаційні бази ДПС дають 
Держпраці можливість відібрати роботодавців, 
що мають високий ризик за наступними 
критеріями: 

Невідповідність кількості працівників 
роботодавця обсягам виробництва (виконаних 
робіт, наданих послуг) до середніх показників за 
відповідним видом економічної діяльності. 

Наявність фактів порушення порядку 
оформлення трудових відносин, виявлених в 
ході здійснення контролюючих заходів органами 
ДПС. 

Невідповідність кількості об’єктів за 
формою № 20-ОПП «Повідомлення про об’єкти 
оподаткування або об’єкти, пов’язані з 
оподаткуванням або через які провадиться 
діяльність» та кількості найманих працівників. 

Наявність випадків невідповідності 
кількості одночасно працюючих реєстраторів 
розрахункових операцій (далі – РРО) кількості 
працівників роботодавця із зазначенням 
розташування РРО. 

Частка працівників, залучених за 
договорами цивільно-правового характеру, 
перевищує частку працівників, що працюють за 
трудовими договорами (контрактами). 

Відсутність найманих працівників у 
платників об’єктів торгівлі, сфери послуг, у яких 
наявні ліцензії на виробництво, зберігання та 
реалізацію підакцизних товарів. 

Державна служба України з питань праці 
http://rv.dsp.gov.ua/ 
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ВРУ прийняла за основу законопроект № 
5600, який підвищує ставки податків та 
зборів 

 1 липня на позачерговому засіданні ВРУ 
парламентарі прийняли за основу урядовий 
законопроєкт № 5600 «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України та деяких 
законодавчих актів України щодо забезпечення 
збалансованості бюджетних надходжень», який 
пропонує внести зміни до ПКУ та деяких 
законодавчих актів України. 

Законопроєкт передбачає близько 40 
податкових новацій, головні з них: 

1. Обмеження права платника ПДВ щодо 
включення до складу податкового кредиту 
податкових накладних, складених через більш 
ніж 180 днів з моменту здійснення операції 
(чинна норма – 1095 днів). 

2. Запровадження мінімального 
податкового зобов’язання з 1 гектара 
сільськогосподарських земель для їхніх 
власників/користувачів. 

3. Обмеження для великих платників 
податків права на перенесення збитків минулих 
років (заборона на перенесення 50% збитків). 

4. Коригування бази оподаткування 
рентної плати та запровадження диференціації 
ставок оподаткування руд заліза (залежно від 
розміру фактичної ціни реалізації). 

5. Обмеження права на бюджетне 
відшкодування ПДВ для окремих категорій 
платників. 

6. Скасування пільги з ПДВ для платників, 
які здійснюють продаж житла (об’єктів 
житлового фонду) на вторинному ринку. 

7. Скасування мораторію на індексацію 
нормативної грошової оцінки земель для цілей 
оподаткування платою за землю (крім с/г угідь). 

8. Скасування пільги з акцизу для 
«зеленої» електричної енергії (виробленої 
когенераційними установками та з 
відновлюваних джерел енергії). 

9. Підняття ставок екологічного податку 
(поряд з індексацією): 

– за викиди двоокису вуглецю (СО2) з 10 
до 30 грн/тонну (у 3 рази); 

– підняття заниженої ставки за відходи 
для підприємств гірничої промисловості (з 0,49 
до 1,5 грн/тонну); 

– за скиди забруднюючих речовин у водні 
об’єкти з 01.07.2021 збільшити в 1,6 разу та 
поступово підвищити у 8 разів до 2029 р. 

10. Перенесення на 
виробників/імпортерів обов’язку сплати так 
званого «місцевого акцизу» – 5% з роздрібного 
продажу тютюнових виробів. 

11. Сплата акцизу з коефіцієнтом 1,5 за 
форестолінг (штучне збільшення реалізації 
сигарет перед підвищенням ставки акцизу) при 
продажу/ввезенні в країну тютюнових виробів у 
обсягах, що перевищує 115% 
середньомісячного обсягу реалізації/ввезення 
за попередні 9 місяців (чинна норма – 3 місяці). 

12. Заборона державному сектору 
економіки формування резервів під майбутні 
витрати та сумнівні борги, що призведе до 
зростання: 

– плати частини чистого прибутку 
(доходу) до бюджету; 

– зобов’язань з податку на прибуток 
підприємств. 

13. Оподаткування ПДФО операцій з 
продажу третього та більше об’єктів нерухомості 
протягом року за ставкою 18% (чинна – 5%). 

14. Індексація ставок: 

– акцизного податку на алкогольні напої; 

– рентної плати за користування 
радіочастотним ресурсом; 

– екологічного податку. 

15. Заборона застосування єдиного 
податку 4-ї групи птахівниками. 

Повна версія законопроекту на офіційному веб-
порталі ВРУ: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511
=72106 

З 11 липня розпочинається 3-місячна 
кампанія обов’язкового розкриття структури 
власності та кінцевих власників 
підприємств – що робити 

З 11 липня 2021 року набирає чинності 
Положення про форму та зміст структури 
власності, затверджене наказом Мінфіну від 
19.03.2021 р. № 163. Даний наказ зобов'язує всі 
вітчизняні компанії з метою встановлення 
кінцевого бенефіціарного власника в 
обов'язковому порядку надавати відповідну 
інформацію державному реєстратору. 
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У період з 11 липня 2021 року по 10 
жовтня 2021 року (включно) необхідно здійснити 
оновлення в ЄДР відомостей про КБВ, а отже 
потрібно подати державному реєстратору: 

заяву щодо державної реєстрації 
юридичної особи (крім громадських формувань 
та органів влади) - форма 2 або заяву щодо 
державної реєстрації юридичної особи - 
громадського формування - форма 4*; 

структуру власності за формою та 
змістом відповідно до Наказу про структуру 
власності; 

витяг, виписку чи інший документ з 
торговельного, банківського, судового реєстру 
тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної 
особи - нерезидента в країні її 
місцезнаходження, - у разі коли засновником 
юридичної особи є юридична особа - 
нерезидент; 

нотаріально засвідчену копію документа, 
що посвідчує особу, яка є КБВ юридичної особи, 
- для фізичної особи - нерезидента та, якщо 
такий документ оформлений без застосування 
засобів Єдиного державного демографічного 
реєстру, - для фізичної особи - резидента. 

Також, Мін'юстом підготовлено 
відповідне роз'яснення (лист від 11 червня 2021 
року № 5178/8.4.4/32-21). Зокрема, вказали: 
структура власності готується в довільній формі 
та є схематичним зображенням, на якому 
відображаються всі особи, які прямо чи 
опосередковано володіють юридичною особою 
самостійно чи спільно з іншими особами. У 
структурі власності потрібно зазначити розмір 
участі кожного з власників, а також вказати осіб, 
які незалежно від формального володіння 
мають можливість значного впливу на 
керівництво чи діяльність юридичної особи. Крім 
того, необхідно зазначати опис здійснення та 
характер вирішального впливу КБВ на діяльність 
юридичної особи.  

Зверніть увагу, що згідно з нормою ч. 6 ст. 
16611 КпАП неподання або несвоєчасне 
подання державному реєстратору передбаченої 
Законом про реєстрацію інформації про КБВ 
юридичної особи або про його відсутність, або 
документів для підтвердження відомостей КБВ 
юридичної особи тягне за собою накладення 
штрафу на керівника юридичної особи або 
особу, вповноважену діяти від імені юридичної 

особи (виконавчого органу), від 17000 до 51000 
грн. 

Наказ Мінфіну від 19.03.2021р. №163 

РОЗ’ЯСНЕННЯ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ 

ПДВ 

Подарунки партнерам та співробітникам - 
ПДВ-наслідки 

Товариство - платник ПДВ планує 
придбавати товари з ПДВ та безоплатно 
розповсюджувати їх серед торговельних 
партнерів, а також безоплатно надавати 
співробітникам компанії як подарунки до 
професійних чи загальнодержавних свят або за 
досягнення окремих показників. Таке 
постачання не буде використовуватися для 
просування товарів Товариства, а вартість таких 
товарів не включатиметься до складу вартості 
оподатковуваних операцій з постачання інших 
товарів/послуг і не буде компенсуватися 
клієнтами компанії. 

На що податківці зазначають наступне. 

Під постачанням послуг розуміється 
будь-яка операція, що не є постачанням товарів, 
чи інша операція з передачі права на об'єкти 
права інтелектуальної власності та інші 
нематеріальні активи чи надання інших 
майнових прав стосовно таких об'єктів права 
інтелектуальної власності, а також надання 
послуг, що споживаються в процесі вчинення 
певної дії або провадження певної діяльності.       

При цьому з метою оподаткування ПДВ 
постачанням послуг, зокрема є: постачання 
послуг іншій особі на безоплатній основі 
(підпункт 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 розділу I 
ПКУ). 

Отже, операція Товариства з 
безоплатного постачання товарів відповідно до 
статті 185 розділу V ПКУ є об'єктом 
оподаткування ПДВ, база оподаткування за 
якою визначається за правилами, 
встановленими пунктом 188.1 статті 188 розділу 
V ПКУ. 

При нарахуванні платником податку 
податкових зобов'язань з ПДВ виходячи із бази 
оподаткування таким податком, визначеної 
пунктом 188.1 статті 188 розділу V ПКУ, 
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додаткового нарахування податкових 
зобов'язань з ПДВ відповідно до пункту 198.5 
статті 198 розділу V ПКУ не здійснюється. 

ІПК ДПС від 22.06.2021 р. N 2508/ІПК/99-00-21-03-
02-06 

Які помилки старого додатку 5 не можна 
виправити через подання нового додатку 1 
до декларації з ПДВ? 

Декларація з ПДВ за новою формою не 
містить додатку 5, яким він був за попередньою 
формою. При цьому у додатку 1 до декларації з 
ПДВ за новою формою об'єднали більшість 
показників додатків 1 та 5 до декларації з ПДВ за 
попередньою формою. 

У додатку 5 до декларації за 
попередньою формою наводилася 
розшифровка податкових зобов'язань та 
податкового кредиту в розрізі контрагентів та 
періодів складання відповідних податкових 
накладних. Натомість у декларації з ПДВ за 
новою формою відповідні показники зазначають 
у додатку 1 до декларації з ПДВ, але в частині 
податкових зобов'язань – лише щодо 
податкових зобов'язань, відображених у 
податкових накладних, які не зареєстровано в 
ЄРПН на дату подання декларації. 

Зважаючи, що форма додатку 5 до 
декларації з ПДВ за новою формою містить 
показники, відмінні від тих, що містилися у 
додатку 5 за попередньою формою, яка була 
чинна у податковий період, який підлягає 
уточненню, відповідні уточнені показники 
потрібно вписувати до відповідних за змістом 
рядків додатку 1 до декларації з ПДВ за новою 
формою. Якщо допущено помилки у показниках 
додатку 5 до декларації за попередньою 
формою, які не містяться у додатку 1 за новою 
формою, то такі показники не можна уточнити. 

Роз’яснення ДПС із категорії 101.25 розділу 
"Запитання – відповіді з Бази знань" ЗІР 
(zir.tax.gov.ua) 

Надіслали скаргу до комісії ДПС з питання 
блокування ПН та зробили в ній помилку: чи 
можна відхилити? 

Якщо після реєстрації скарги в ДПС 
платник виявив помилку в даних, за якими не 
проводиться автоматизована перевірка, то до 
моменту прийняття рішення комісією 

центрального рівня він має право надіслати 
заяву про відкликання скарги. 

Податківці підкреслили, що платник 
податку не може виправити помилку, допущену 
при заповненні скарги щодо рішення про відмову 
в реєстрації податкової накладної/розрахунку 
коригування в Єдиному реєстрі податкових 
накладних (далі – Скарга). 

При цьому, у випадку отримання другої 
квитанції з повідомленням про помилки, такий 
платник їх усуває та протягом 10 робочих днів з 
наступного дня після набрання чинності 
рішенням комісії регіонального рівня про 
відмову в реєстрації податкової 
накладної/розрахунку коригування повторно 
направляє до ДПС Скаргу з додатками. 

На період з 18.03.2020 р. до дня 
закінчення карантину (дата якого буде 
визначена відповідним законодавчим актом) не 
застосовуються граничні строки (10 робочих 
днів) для подання Скарг на рішення комісії 
регіонального рівня про відмову в реєстрації 
ПН/РК в ЄРПН, що були прийняті (дата 
прийняття рішення) з 03.03.2020 р. та по яких 
відсутні вже подані до комісії центрального рівня 
скарги з прийнятими відповідними рішеннями. 

Водночас, якщо після реєстрації Скарги в 
ДПС платник виявив помилку в даних, по яким 
не проводиться автоматизована перевірка, то 
до моменту прийняття рішення комісією 
центрального рівня він має право надіслати 
заяву про відкликання Скарги та повторно 
подати Скаргу до комісії центрального рівня з 
урахуванням законодавчо встановлених строків. 

Роз’яснення ДПС із категорії 101.17 розділу 
"Запитання – відповіді з Бази знань" ЗІР 
(zir.tax.gov.ua) 

Які медтовари звільняються від ПДВ? 

Податківці інформують, що перелік 
товарів, які звільнені від оподаткування ПДВ 
відповідно до п.71 підрозд.2 розд.ХХ ПКУ 
визначено постановою КМУ від 20.03.2020 р. 
№224 «Про затвердження переліку товарів (у 
тому числі лікарських засобів, медичних виробів 
та/або медичного обладнання), необхідних для 
виконання заходів, спрямованих на запобігання 
виникненню і поширенню, локалізацію та 
ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, операції з 
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постачання яких на митній території України 
звільняються від оподаткування податком на 
додану вартість» із змінами і доповненнями. 

Основною підставою для звільнення від 
оподаткування ПДВ товарів, що ввозяться на 
митну територію України, є відповідність таких 
товарів назві товару (медичного виробу, 
основного компонента), міжнародному 
непатентованому найменуванню (назві) 
лікарського засобу, які зазначені в переліку. При 
цьому коди згідно з УКТЗЕД наводяться у цьому 
переліку довідково. 

Разом з тим, 16.04.2020 постановою КМУ 
від 08.04.2020 р. №271 «Про внесення змін до 
деяких постанов Кабінету Міністрів України» 
(далі – Постанова №271), внесено зміни до 
Постанови №224. Зокрема, запроваджено 
додаткові критерії щодо товарів, як мають бути 
дотримані для застосування режиму звільнення 
від оподаткування ПДВ як при ввезенні, так і при 
виробництві та постачанні їх на митній території 
України. Ці критерії для цілей застосування п. 71 
пдрозд. 2 розд. ХХ ПКУ мають в повній мірі 
виконуватися з дати набрання чинності 
Постанови №271, тобто з 16.04.2020 року. 

Так, наприклад, для віднесення товарів, 
зазначених у розділі «Медичні вироби, медичне 
обладнання та інші товари, що необхідні для 
здійснення заходів, спрямованих на запобігання 
виникненню поширенню, локалізацію та 
ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої 
респіраторної хвороби COVID-19», до товарів, 
необхідних для здійснення заходів, спрямованих 
на запобігання виникненню поширенню, 
локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та 
пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-
19, операції з ввезення яких на митну територію 
України та/або операції з постачання яких на 
митній території України звільняються від 
оподаткування ПДВ, повинно бути: 

- подано декларацію про відповідність та 
нанесено на товар або на його упаковку, а також 
на супровідні документи, якщо такі документи 
передбачені відповідним технічним 
регламентом, знак відповідності технічним 
регламентам згідно з правилами та умовами 
його нанесення, визначеними у відповідних 
Технічних регламентах, затверджених 
постановами Уряду; 

- або подано повідомлення Міністерства 
охорони здоров’я про введення в обіг та/або 

експлуатацію медичних виробів (медичних 
виробів для діагностики in vitro, активних 
медичних виробів, як імплантують), стосовно 
яких не виконані вимоги технічних регламентів, 
або повідомлення Державної служби з питань 
праці про введення в обіг засобів 
індивідуального захисту, стосовно яких не 
виконані вимоги технічних регламентів. 

Південне міжрегіональне управління ДПС по роботі 
з великими платниками податків 

https://svp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/484410.html 

Податок на прибуток 

Безоплатне отримання товарів резидентом 
від нерезидента: чи є контрольована 
операція? 

Головне управління ДПС у 
Дніпропетровській області звертає увагу, що 
безоплатно надані товари, роботи, послуги це: 

а) товари, що надаються згідно з 
договорами дарування, іншими договорами, за 
якими не передбачається грошова або інша 
компенсація вартості таких товарів чи їх 
повернення, або без укладення таких договорів; 

б) роботи (послуги), що виконуються 
(надаються) без висування вимоги щодо 
компенсації їх вартості; 

в) товари, передані юридичній чи 
фізичній особі на відповідальне зберігання і 
використані нею. 

Норми встановлені п. п. 14.1.13 п. 14.1 ст. 
14 Податкового кодексу України (далі – ПКУ). 

Відповідно до п. п. 39.2.1.1 п. п. 39.2.1 п. 
39.2 ст. 39 ПКУ контрольованими операціями є 
господарські операції платника податків, що 
можуть впливати на об’єкт оподаткування 
податком на прибуток підприємств платника 
податків. 

Якщо нерезидентом, організаційно-
правова форма якого включена до переліку, 
затвердженого Кабінетом Міністрів України 
відповідно до п. п. «г» п. п. 39.2.1.1 п. п. 39.2.1 п. 
39.2 ст. 39 ПКУ, у звітному році сплачувався 
податок на прибуток (корпоративний податок), 
господарські операції платника податків з таким 
нерезидентом за відсутності критеріїв, 
визначених підпунктами «а» - «в»    п. п. 39.2.1.1 
п. п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ, визнаються 
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неконтрольованими (абзац третій п. п. «г» п. п. 
39.2.1.1 п. п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ). 

Підпунктом 39.2.1.7 п. п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 
39 ПКУ передбачено, що господарські операції, 
передбачені підпунктами 39.2.1.1 (крім операцій, 
що здійснюються між нерезидентом та його 
постійним представництвом в Україні) і 39.2.1.5 
п. п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ, визнаються 
контрольованими, якщо одночасно виконуються 
такі умови: 

- річний дохід платника податків від будь-
якої діяльності, визначений за правилами 
бухгалтерського обліку, перевищує 150 
мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих 
податків) за відповідний податковий (звітний) 
рік; 

- обсяг таких господарських операцій 
платника податків з кожним контрагентом, 
визначений за правилами бухгалтерського 
обліку, перевищує 10 мільйонів гривень (за 
вирахуванням непрямих податків) за 
відповідний податковий (звітний) рік. 

Згідно з п. п. 39.2.1.4 п. п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 
39 ПКУ господарською операцією для цілей 
трансфертного ціноутворення є всі види 
операцій, договорів або домовленостей, 
документально підтверджених або 
непідтверджених, що можуть впливати на об’єкт 
оподаткування податком на прибуток 
підприємств платника податків. 

Пунктом 5 Національного положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», 
встановлено, що дохід визнається під час 
збільшення активу або зменшення 
зобов’язання, що зумовлює зростання власного 
капіталу (за винятком зростання капіталу за 
рахунок внесків учасників підприємства), за 
умови, що оцінка доходу може бути достовірно 
визначена. 

Відповідно до п. 21 НП(С)БО 15 дохід 
відображається в бухгалтерському обліку в сумі 
справедливої вартості активів, що отримані або 
підлягають отриманню. 

З урахуванням зазначеного, оскільки 
операції з безоплатного отримання від 
нерезидента товарів (робіт, послуг) 
включаються до доходу платника податку, то 
такі операції визнаються контрольованими за 
умови якщо вони здійснюються з 
нерезидентами, визначеними у п. п. 39.2.1.1 п. п. 
39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ, а також за умови 

досягнення критеріїв, встановлених п. п. 39.2.1.7 
п. п. 39.2.1  п. 39.2 ст. 39 ПКУ. 

Головне управління ДПС у Дніпропетровській 
області 

https://dp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/479467.html 

До чого призведе відсутність ТТН щодо 
перевезення товарів 

Податківці повідомляють, що згідно із 
положеннями ч. 1 та 3 ст. 909 ЦКУ за договором 
перевезення вантажу одна сторона (перевізник) 
зобов’язується доставити довірений їй другою 
стороною (відправником) вантаж до пункту 
призначення та видати його особі, яка має право 
на одержання вантажу (одержувачеві), а 
відправник зобов’язується сплатити за 
перевезення вантажу встановлену плату. 

Укладення договору перевезення 
вантажу підтверджується складенням 
транспортної накладної (коносамента або 
іншого документа, встановленого 
транспортними кодексами (статутами)). 

Товарно-транспортна накладна є 
документом, який складається 
вантажовідправником для оформлення 
перевезень вантажів відповідно до укладеного 
договору і використовується для проведення 
остаточних розрахунків за надані послуги з 
перевезення вантажів. 

Відповідно до пп. 134.1.1 ПКУ об’єктом 
оподаткування податком на прибуток є прибуток 
із джерелом походження з України та за її 
межами, який визначається шляхом 
коригування (збільшення або зменшення) 
фінансового результату до оподаткування 
(прибутку або збитку), визначеного у фінансовій 
звітності підприємства відповідно до 
національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку або міжнародних 
стандартів фінансової звітності, на різниці, які 
виникають відповідно до положень ПКУ. 

 Визнання витрат у бухгалтерському обліку 
здійснюється відповідно до Національного 
положення (стандарту) бухгалтерського обліку 
16 «Витрати», затвердженого наказом Мінфіну 
від 31.12.1999 р. №318 зі змінами та 
доповненнями (далі – НП(С)БО 16), та 
Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 
2 (МСБО 2) «Запаси» від 01.01.2014. 
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Згідно з п. 9 Національного положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», 
затвердженого наказом Мінфіну від 20.10.1999 
р. №246 зі змінами та доповненнями, та п. 10 
МСБО 2 витрати на транспортування запасів 
включаються до собівартості запасів. 

Крім того, витрати, пов’язані з 
реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, 
послуг), зокрема, витрати на транспортування, 
перевалку і страхування готової продукції 
(товарів), транспортно-експедиційні та інші 
послуги, пов’язані з транспортуванням продукції 
(товарів) відповідно до умов договору (базису) 
поставки включаються до витрат на збут (п. 19 
НП(С)БО 16). 

Перелік документів, необхідних для 
здійснення перевезення вантажу автомобільним 
транспортом у внутрішньому сполученні, 
затверджено постановою КМУ від 25.02.2009 р. 
№207, відповідно до п. 1 якої для водія 
юридичної або фізичної особи – підприємця, що 
здійснює вантажні перевезення на договірних 
умовах, в наявності серед інших документів має 
бути товарно-транспортна накладна.  

Враховуючи зазначене, у разі відсутності 
товарно-транспортної документації, яка 
підтверджує отримання послуг з перевезення 
вантажу, у тому числі товарно-транспортної 
накладної, які відносяться до первинних 
документів та на підставі яких ведеться 
бухгалтерський облік, платник податків при 
визначенні фінансового результату до 
оподаткування відповідно до правил 
бухгалтерського обліку не має підстав для 
врахування вартості таких послуг при 
формуванні собівартості придбаних 
(виготовлених) та реалізованих товарів, 
виконаних робіт, наданих послуг. 

Північне міжрегіональне управління ДПС по роботі 
з великими платниками податків 

https://nvp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/481359.html 

Акцизний податок 

Порядок виправлення коду товару УКТ ЗЕД 
в заявці на залишок пального 

На питання «Який порядок виправлення 
помилки в графі 3 "Код товару згідно з УКТ ЗЕД" 
у зареєстрованих заявках на поповнення 

(коригування) залишку пального?» податківці 
зауважують – у разі виявлення помилки у графі 
3 "Код товару згідно з УКТ ЗЕД" у зареєстрованій 
Заявці платник заповнює нову Заявку, в якій: 

у першому рядку таблиці Заявки 
відображає всі показники попередньо поданої 
Заявки з невірним кодом товару згідно з УКТ 
ЗЕД, при цьому показники обсягу реалізованого 
пального (гр. 5 та гр. 6) та сума акцизного 
податку (гр. 9) зазначаються з відповідним 
знаком "-"; 

у наступному рядку таблиці Заявки 
зазначаються правильні дані щодо коду товару 
згідно з УКТ ЗЕД, його опису, умов 
оподаткування (збільшення) обсягу 
реалізованого пального з відповідним знаком "+" 
(при цьому збільшення обсягу за правильним 
кодом товару згідно з УКТ ЗЕД має збігатися зі 
зменшенням обсягу за помилковим кодом 
товару згідно з УКТ ЗЕД), ставки акцизного 
податку, курсу НБУ, що діє на перший день 
кварталу, в якому здійснюється реалізація 
пального, суми акцизного податку з знаком "+". 

Роз’яснення ДПС із категорії 114.11 розділу 
"Запитання – відповіді з Бази знань" ЗІР 

(zir.tax.gov.ua) 

Об’єднана звітність 

Нюанси нумерації додатків до податкового 
розрахунку 

Податківці пояснили деякі моменти при 
формуванні статистичних показників заголовної 
частини податкового розрахунку. 

1. Інформація щодо статистичних 
показників заголовної частини податкового 
розрахунку залишилась аналогічною 
статистичним показникам рядків 14 та 15 Звіту з 
ЄСВ. Статистичні показники формують на 
підставі персоніфікованих даних. Тож для 
отримання пояснень щодо порядку визначення 
статистичних показників заголовної частини 
податкового розрахунку ДПС переадресувала 
до ПФУ. 

2. Заповнювати заголовну частину 
податкового розрахунку з типом "Звітний" як 
"Довідковий" потрібно аналогічно до як і за 
типом "Звітний". 
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3. В рядках 03 та 031 податкового 
розрахунку вказують дані платника податку - 
юридичної особи. 

В рядку 032 податкового розрахунку 
зазначають код Кодифікатора за 
місцезнаходженням платника або його 
відокремленого підрозділу, якщо податковий 
розрахунок подає податковий агент за його 
відокремлений підрозділ. Цей рядок 
обов'язковий для заповнення незалежно від 
того, чи має такий платник відокремлені 
підрозділи. 

При визначенні номера Кодифікатора 
місце сплати ПДФО не враховують. 

В рядку 033 податкового розрахунку 
заповнюють дані про відокремлений підрозділ 
юридичної особи (повне найменування 
відокремленого підрозділу), якщо його подають 
за відокремлений підрозділ. 

4. Додаток 1 не заповнюють та не 
подають у складі податкового розрахунку лише 
за умови відсутності показників для 
декларування протягом усього кварталу. Якщо 
показники для декларування наявні лише в 
одному з місяців кварталу, тоді Д1 подають за 
кожен з таких місяців, а пусті рядки 
прокреслюють (у разі подання документа в 
електронному вигляді такі рядки не 
заповнюють). 

5. Нумерацію податкових розрахунків 
проводять в межах одного звітного 
(податкового) періоду (кварталу) та не 
продовжують в наступних. 

Реквізит "номер додатка до Розрахунку" 
містить дані про порядковий номер додатка за 
формою 4ДФ у складі податкового розрахунку. 
Тобто, нумерацію додатків за формою 4ДФ у 
складі податкового розрахунку здійснюють 
незалежно від кількості інших додатків, які 
заповнюють до такого податкового розрахунку. 

Лист ДПС від  20.05.2021 р. № 498/2/99-00-04-02-
01-02 

Податковий розрахунок за II квартал 2021 
року подається за старою формою 

Державна податкова служба України 
повідомляє про подання платниками податків до 
контролюючого органу Податкового розрахунку 
сум доходу, нарахованого (сплаченого) на 
користь платників податків – фізичних осіб, і сум 

утриманого з них податку, а також сум 
нарахованого єдиного внеску за II квартал 2021 
року за старою формою. 

Наказом Міністерства фінансів України 
від 19.05.2021 року № 278, який зареєстрований  
в Міністерстві юстиції України 29 червня 2021 
року 838/36460 внесені зміни до наказу від 
13.01.2015 № 4. Суть змін: Податковий 
розрахунок доповнено розділом III «Розгорнута 
інформація про бюджетні гранти» для платників 
податків, які виплачують такий вид доходів. 
Також встановлено, що податковий розрахунок 
за оновленою формою перший раз подається за 
ІІ квартал 2021 року. 

Однак, станом на 9 липня 2021р. наказ не 
набрав чинності. 

Відповідно до п. 46.6 стаття 46 ПКУ  
платники податків подають до контролюючого 
органу Податковий розрахунок за II квартал 
2021 року за старою формою, затвердженої 
наказом № 4.   

За новою формою зазначена звітність 
подається починаючи з III кварталу 2021 року. 

Пресслужба Державної податкової служби України, 
опубліковано 09 липня 2021р. 

Несвоєчасно поданий об’єднаний звіт за І 
квартал не повинен призвести до 
адмінштрафу 

За несвоєчасне подання об’єднаного 
звіту по ЄСВ та ПДФО у зв’язку з некоректною 
роботою програмного забезпечення ДПС 
платники податків не можуть бути притягнені до 
адмінвідповідальності. 

У профільному комітету відзначили, що 
ст.9 КпАП передбачено, що 
адмінправопорушенням (проступком) визнають 
протиправну, винну (умисну або необережну) 
дію чи бездіяльність, яка посягає на громадський 
порядок, власність, права і свободи громадян, 
на встановлений порядок управління і за яку 
законом передбачено адмінвідповідальність. 
Орган (посадова особа) при розгляді справи про 
адмінправопорушення зобов'язаний з'ясувати в 
тому числі чи винна дана особа в його вчиненні, 
чи підлягає вона адміністративній 
відповідальності згідно ст. 280 КпАП. 

До комітету у травня 2021 року масово 
надходили скарги від платників податків про 
неможливість подати податковий розрахунок та 
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отримати другу квитанцію у зв'язку з 
незабезпеченням ДПС коректної роботи 
програмного забезпечення. 

Тож у діях платників податків, які 
несвочасно подали податкові розрахунки за І 
квартал 2021 року у зв'язку із некоректною 
роботою програмного забезпечення ДПС, 
відсутня вина, а такий платник податку, 
податковий агент не може бути притягнений до 
адмінвідповідальності. 

Про факти складання контролюючим 
органом протоколів про адмінправопорушення 
за несвоєчасне подання податкового розрахунку 
за І квартал 2021 року просять повідомляти 
Комітет ВРУ. 

За повідомленням Голови Комітету ВРУ з питань 
фінансів, податкової та митної політики. 

https://www.facebook.com/danil.getmantsev/posts/5764
932700248691 

Представництво 

Визначення вартісного критерію для 
контрольованих операцій Представництвом 

Представництво нерезидента виконує 
роботи на території України згідно контракту, 
укладеного між нерезидентом, інтереси якого 
представляє Представництво, та резидентом 
України. В 2020 році на рахунок Представництва 
надійшли кошти від нерезидента для виконання 
робіт по контракту в сумі, що перевищує 10 млн. 
грн.  

На запит Представництва щодо 
врахування такої суми при визначенні вартісного 
критерію контрольованої операції у 2020 році, 
податківці зазначають наступне. 

Відповідно до вимог абз. ґ) пп. 39.2.1.1 ст. 
39 ПКУ контрольованими операціями є 
господарські операції платника податків, що 
можуть впливати на об'єкт оподаткування 
податком на прибуток підприємств платника 
податків, а саме: господарські операції (у тому 
числі внутрішньогосподарські розрахунки), що 
здійснюються між нерезидентом та його 
постійним представництвом в Україні. 

Відповідно до підпункту 39.2.1.7 підпункту 
39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу 
України господарські операції, передбачені 
підпунктами 39.2.1.1 (крім операцій, що 

здійснюються між нерезидентом та його 
постійним представництвом в Україні) і 39.2.1.5 
цього підпункту, визнаються контрольованими, 
якщо одночасно виконуються такі умови: 

- річний дохід платника податків від будь-
якої діяльності, визначений за правилами 
бухгалтерського обліку, перевищує 150 
мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих 
податків) за відповідний податковий (звітний) 
рік; 

- обсяг таких господарських операцій 
платника податків з кожним контрагентом, 
визначений за правилами бухгалтерського 
обліку, перевищує 10 мільйонів гривень (за 
вирахуванням непрямих податків) за 
відповідний податковий (звітний) рік. 

Господарські операції, що здійснюються 
між нерезидентом та його постійним 
представництвом в Україні, визнаються 
контрольованими, якщо обсяг таких 
господарських операцій, визначений за 
правилами бухгалтерського обліку, перевищує 
10 мільйонів гривень (за вирахуванням 
непрямих податків) за відповідний податковий 
(звітний) рік. 

Враховуючи вищевикладене, оскільки 
кошти, отримані від нерезидента та призначені 
для перерахування на користь резидентів за 
надані послуги (виконані роботи) для 
нерезидента, є господарськими операціями для 
цілей трансфертного ціноутворення, то вони 
відповідно до підпункту 39.2.1.7 підпункту 39.2.1 
пункту 39.2 статті 39 Кодексу в повному обсязі 
враховуються при визначенні вартісного 
критерію обсягу господарських операцій для 
цілей застосування трансфертного 
ціноутворення. 

Зазначені операції мають бути 
відображені у звіті про контрольовані операції за 
відповідний звітний рік. 

Враховуючи вищевикладене, сума коштів 
в розмірі, що перевищує 10 мільйонів гривень 
(за вирахуванням непрямих податків) за 
відповідний податковий (звітний) рік, отримана 
представництвом від нерезидента для 
виконання робіт по контракту з резидентом 
України в 2020 році, враховується при 
визначенні вартісного критерію контрольованої 
операції для цілей трансфертного 
ціноутворення. 

https://www.facebook.com/danil.getmantsev/posts/5764932700248691
https://www.facebook.com/danil.getmantsev/posts/5764932700248691
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Слід зазначити, що кожен конкретний 
випадок стосовно кваліфікації та порядку 
оподаткування платежів, здійснених 
представництвом на користь нерезидента - 
материнської компанії, має розглядатися з 
урахуванням договірних умов, обставин 
здійснення відповідних господарських операцій 
та всіх первинних документів, оформленням 
яких вони супроводжувались 

ІПК ДПС від 25.06.2021 р. N 2525/ІПК/17-00-07-06-10 

Інше 

У разі запізнення з поданням 20-ОПП можна 
скористатися карантинною 
«безштрафністю» 

Податківці нагадали, що звільнення від 
відповідальності за порушення податкового 
законодавства, вчинені протягом періоду з 01 
березня 2020 року по останній календарний 
день місяця (включно), в якому завершується дія 
карантину стосуються також й 
неподання/несвоєчасне подання повідомлення 
за ф. № 20-ОПП. 

В той же час, у відомстві знову 
наголосили не сприймати карантин як час 
вседозволеності. 

Адже, карантинні послаблення 
поширюються не на всі податкові порушення. 

Зокрема, в повній мірі продовжує діяти 
покарання за недотримання законодавства в 
частині: 

- нарахування, декларування та сплати 
ПДВ та акцизного податку 

- обігу пального, алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів; 

- довгострокового страхування тощо. 

Роз’яснення ДПС у Тернопільській області 

https://tr.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/481876.html/ 

СУДОВА ПРАКТИКА 

Довгострокову заборгованість за НП(С)БО 
можна не дисконтувати — позиція 
Верховного Суду 

Верховний суд дійшов наступного 
висновку: 

- оскільки національними стандартами 
(положеннями) бухгалтерського обліку не 
визначено методологію визначення 
справедливої та амортизованої вартості 
фінансових зобов’язань, а також органами, на 
які покладено регулювання питань методології 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності, 
відсутні будь-які роз’яснення з боку 
контролюючих органів або практика такого 
дисконтування, Позивач, як особа, облік якої не 
базується на міжнародних стандартах 
фінансової звітності, не зобов’язаний був 
визначати методологію оцінки фінансових 
зобов’язань самостійно. 

НП(С)БО фактично обмежуються тільки 
вказівкою, що довгострокова заборгованість 
відображається в балансі за її теперішньою 
(дисконтованою) вартістю. При цьому як 
визначати цю дисконтовану вартість, на яку 
ставку дисконтування орієнтуватися, й головне 
— як здійснювати подальший облік 
заборгованостей, визнаних за теперішньою 
(дисконтованою) вартістю, у нацстандартах, на 
відміну від МСФЗ, не сказано. 

На цьому акцентує увагу й ВС у постанові 
від 28.04.2021 р., де зазначено: 

- термінологічне визначення 
національних стандартів, наведене у Законі 
України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні», не дає можливості та 
правових підстав для застосування міжнародних 
стандартів обліку у разі відсутності певних 
правил в НС(П)БО. 

Але це рішення суду відразу не вирішує 
проблему дисконтування. Висновки, викладені в 
цьому рішенні, можна використовувати як 
додатковий аргумент у спорах з податківцями 
тим платникам, які не дисконтували борги. 

Податківці поки що не відступають від 
необхідності дисконтування довгострокових 
заборгованостей. Тому при перевірках вони й 
далі будуть керуватися листом ДФСУ від 
18.06.2018 р. № 18311/7/99-99-14-03-03-17 і 
перевіряти, чи визнало підприємство дохід від 
дисконтування. Зокрема, у листі зазначено: 

- при проведенні перевірок платників 
податків доцільно досліджувати питання 
відображення фінансового доходу від 
дисконтування довгострокової кредиторської 
заборгованості в момент її виникнення і 
здійснення амортизації дисконту протягом 
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строку користування на кожну наступну дату 
балансу. 

постанова ВС від 28.04.2021 р. у справі № 
640/13685/19 

Верховний Суд зазначив, якими 
документами підтверджується фактичне 
отримання маркетингових послуг 

Верховний суд зазначив, що головною 
умовою для врахування у складі податкових 
витрат на проведення маркетингових послуг є їх 
документальне підтвердження та зв’язок таких 
витрат із господарською діяльністю платника 
податку. 

Суть спору полягає в тому, що за 
результатами перевірки товариства з питань 
дотримання вимог податкового, валютного та 
іншого законодавства контролюючим органом 
було встановлено порушення підпункту 134.1.1 
п. 134.1 ст. 134 ПК України, що призвело до 
заниження податку на прибуток 

Позивач не погодився з установленими 
порушеннями та оскаржив їх до суду. На 
обґрунтування позовних вимог зазначив, що 
витрати, здійснені на оплату таких послуг, є 
економічно обґрунтованими, безпосередньо 
впливали на результати господарської 
діяльності, а також підтверджені необхідними 
первинними документами. 

Суд першої інстанції, з рішенням якого 
погодився суд апеляційної інстанції, у 
задоволенні позову відмовив. 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 господарською 
діяльністю позивача документально не 
підтверджено. Верховний Суд, переглядаючи 
спір за касаційною скаргою Товариства, 
залишив її без задоволення, а оскаржувані 
рішення – без змін. 

Суд зазначив, що підтвердженням зв’язку 
витрат на маркетингові послуги з господарською 
діяльністю суб’єкта господарювання можуть 
бути наказ по підприємству про необхідність 
проведення таких маркетингових досліджень, 
час проведення, територію, межі тощо, договір 
на проведення маркетингових досліджень, 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. 

Акт приймання-передачі послуг повинен 
мати всі обов’язкові реквізити первинних 
документів, передбачені п. 2 ст. 9 Закону України 
«Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні». В актах виконаних робіт 
мають бути конкретний перелік наданих послуг, 
місце і дата їх надання, а також зазначено, в 
чому виражено їх результат. 

У звіті про проведення маркетингових 
досліджень повинна міститися інформація, 
зокрема, про аналіз конкуренції між 
найбільшими виробниками на оптовому та 
роздрібному ринках продажу і оцінку рівня 
конкуренції, динаміку зміни цін, асортимент 
продукції (товару), політику ціноутворення, 
аналіз імпорту й експорту продукції (товарів) та 
їх вплив на ринок, потенційних споживачів і 
кількісні показники, прогнозний план продажу, 
оцінку ризиків, фінансовий план, аналіз 
ефективності проєкту, прогнозний рівень 
рентабельності, термін окупності проєкту, 
висновки та рекомендації за результатами 
проведеного дослідження. 

Таким чином, лише при дотриманні 
зазначених вище умов платники податку мають 
право віднести витрати на маркетингові послуги 
до складу витрат. 

постанова ВС від 25 березня 2021 року у 
справі № 813/2781/17  

Випуск підготувала 
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