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ЗМІНИ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ВАЖЛИВА 
ІНФОРМАЦІЯ 

З 1 серпня 2021 року вступають у дію зміни 
до форми та змісту розрахункових 
документів 

З 01.08.2021р. вступають у дію нові 
вимоги до форми та змісту розрахункових 
документів, які формують реєстратори 
розрахункових операцій/програмних 
реєстраторів розрахункових операцій у сфері 
торгівлі, громадського харчування та послуг. 

Зміни до форми та змісту розрахункових 
документів (чеків РРО/ПРРО) з 01.08.2021р. 
стосуються обов’язкової наявності в них QR-
коду (за наявності). 

ДПС наголошує, що QR-код є 
обов’язковим для ПРРО та РРО, що внесені до 
Державного реєстру після 01.08.2020р., та для 
РРО, які можуть бути доопрацьовані їх 
виробниками. 

Наведену інформацію підтверджено в 
коментарях до форми і змісту розрахункових 
документів, згідно з редакцією наказу Мінфіну 
№306 від 18.06.2020р., яким внесені зміни до 
Положення про форму та зміст розрахункових 
документів/електронних розрахункових 
документів. 

У той же час, у разі неможливості 
доопрацювання належним чином 
зареєстрованих РРО, які вже перебувають в 
експлуатації, вони можуть використовуватись 
суб’єктами господарювання до завершення 
строку, визначеного нормативно-правовими 
документами щодо ведення Державного 
реєстру, з обов’язковим переведенням таких 
РРО до другої частини Державного реєстру як 
таких, що не дозволені до первинної реєстрації. 

Зазначений виняток не стосується 
Програмних РРО. 

Також з 01.08.2020р. реєстратори 
розрахункових операцій, версії програмного 
забезпечення яких не дозволяють виконувати 
оновлені вимоги щодо форми та змісту 
розрахункових документів, які вступили в силу 
та стали обов’язковими до виконання з 
01.082021р., не допускаються до включення до 
Державного реєстру. 

Офіційний веб-портал ДПС:  
https://tax.gov.ua/nove-pro-podatki--novini-

/489406.html 

Діє оновлений Порядок нарахування та 
сплати єдиного внеску за деякі категорії 
застрахованих осіб 

17.08.2021р. набула чинності постанова 
КМУ від 04.08.2021р. №850 «Про внесення змін 
до Порядку нарахування та сплати єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування за деякі категорії 
застрахованих осіб» (далі - Постанова). 

Постановою внесено зміни до Порядку 
нарахування та сплати єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування за деякі категорії застрахованих 
осіб, зокрема: 

- доповнено перелік осіб, за яких держава 
сплачує страхові внески; 

- уточнюється, що обчислення єдиного 
внеску провадиться також платниками єдиного 
внеску - структурними підрозділами з питань 
соціального захисту населення районних, 
районних у містах Києві та Севастополі 
державних адміністрацій, виконавчими 
органами сільських, селищних, міських, 
районних у містах (у разі утворення) рад - за 
осіб, зазначених у пп.2-4 п.1 Порядку, а саме за: 

- осіб, які доглядають за дитиною до 
досягнення нею трирічного віку та відповідно до 
закону отримують допомогу по догляду за 
дитиною до досягнення нею трирічного віку 
та/або допомогу при народженні дитини, при 
усиновленні дитини; 

- одного з непрацюючих працездатних 
батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, 
прийомних батьків, батьків-вихователів, які 
фактично здійснюють догляд за дитиною з 
інвалідністю, дитиною, хворою на тяжке рідкісне 
захварювання і т.д.; 

- патронатних вихователів, батьків-
вихователів дитячих будинків сімейного типу, 
прийомних батьків, якщо вони отримують 
грошове забезпечення відповідно до 
законодавства. 

Повна версія законопроекту на офіційному веб-
порталі ВРУ: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/850-2021-
%D0%BF#Text 

Оновлено форму декларації з податку на 
прибуток: коли вперше звітувати 



KEYNAS GROUP,  
04119,  Україна, м. Київ, вул. Білоруська, 36А, оф.204  
www.keynas.com 

 

   
 

5 

Огляд 

законодавства та 

судової практики 

Серпень 2021 

 

17.08.2021р. у виданні "Офіційний вісник 
України" №63 опубліковано наказ Мінфіну від 
04.06.2021р. №317, яким затверджено зміни до 
форми Податкової декларації з податку на 
прибуток підприємств. 

Відповідно до п.46.6 ПКУ нові форми 
декларацій набирають чинності для складання 
звітності за податковий період, що настає за 
податковим періодом, у якому відбулося їх 
оприлюднення. Оскільки наказ №317 
опубліковано у ІІІ кварталі 2021р., вперше нову 
форму декларації будемо подавати за ІV 
квартал 2021 року. 

Публікація Наказу Мінфіну №317 від 04.06.2021р. 

у «Офіційному віснику України» №63 від 17.08.21р. 

З 27 серпня діють зміни до Порядку надання 
документів великого платника податків в 
електронній формі при проведенні 
документальної перевірки 

. З 27.08.2021р. набирає чинності наказ 
"Про внесення змін до Порядку надання 
документів великого платника податків в 
електронній формі при проведенні 
документальної перевірки" від 15.09.2020р. 
№561, яким передбачено порядок та формат 
надання документів великими платниками 
податків на запит контролюючого органу в 
електронній формі, що належать або пов'язані з 
предметом перевірки. 

Обов'язок щодо надання великими 
платниками податків під час проведення 
перевірки документів в електронній формі 
виникає на підставі п.85.2 ПКУ у разі отримання 
запиту контролюючого органу. 

Відповідно до вимог п.85.2 ПКУ платник 
податків зобов'язаний надати посадовим 
(службовим) особам контролюючих органів у 
повному обсязі всі документи, що належать або 
пов'язані з предметом перевірки після її початку. 

Повна версія Наказу 

 на офіційному веб-порталі ВРУ: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1123-20#Text 

Мінфін затвердив три Узагальнюючі 
податкові консультації з питань ТЦУ та 
оподаткування доходів нерезидентів 

За результатами роботи Експертної ради 
з питань підготовки Узагальнюючих податкових 

консультацій (УПК) при Міністерстві фінансів 
наказами Міністерства від 20 серпня 2021 року 
затверджено наступні Консультації. 

1. Щодо питань оподаткування доходів 
нерезидентів, що прирівнюються до дивідендів 
(Наказ № 480). 

УПК надає роз’яснення щодо 
застосування нових правил оподаткування 
доходів нерезидентів, що прирівнюються до 
дивідендів. 

2. Щодо заповнення повідомлення про 
участь у міжнародній групі компаній (Наказ № 
479); 

УПК роз’яснює окремі питання, пов’язані 
із складання Повідомлення про участь у 
міжнародній групі компаній. 

3. Щодо тимчасового зупинення перебігу 
строків надання платниками податків відповідей 
на запити контролюючих органів щодо подання 
документації з трансфертного ціноутворення 
(Наказ № 478).  

В УПК зазначено, що призупинення 
строків надання відповідей на запити ДПС на 
період дії карантину COVID-19 не 
розповсюджується на подання документації з 
трансфертного ціноутворення. 

Міністерство фінансів України 

https://mof.gov.ua/uk/set-of-summarizing-tax-
consultations 

РОЗ’ЯСНЕННЯ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ 

ПДВ 

Платник збільшив нарахування з ПДВ по 
уточнюючому розрахунку. Як платити? 

Фахівці Центрального міжрегіонального 
управління ДПС по роботі з великими 
платниками податків надають відповідь на одне 
з найчастіших запитань серед платників: «До 
контролюючого органу подано уточнюючий 
розрахунок збільшено податкові зобов'язання з 
ПДВ, що підлягають сплаті до бюджету та 
нараховано штрафні санкції.  З якого рахунку 
сплачувати грошове зобов’язання, штрафні 
санкції та пеню?». 

Відповідно до п.п.2001.2 ст.2001 ПКУ 
платникам податку автоматично відкриваються 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1123-20#Text
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рахунки в системі електронного адміністрування 
податку на додану вартість (далі СЕА). 

Правові основи функціонування системи 
електронного адміністрування ПДВ 
регулюються ст.2001  ПКУ та регламентуються 
Порядком електронного адміністрування 
податку на додану вартість, затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів України від 16. 
10.2014р. №569 (далі - Порядок №569). 

Відповідно до Порядку №569, у разі 
подання платником податків уточнюючих 
розрахунків до декларації з податку на додану 
вартість за попередні періоди, які передбачають 
збільшення податкового зобов’язання з податку, 
платник сплачує на електронний рахунок. 

Центральне міжрегіональне управління ДПС 

по роботі з великими платниками податків 

https://cvp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/490561.html 

Оподаткування ПДВ відсотків, що 
сплачуються нерезиденту за товарним 
кредитом 

Податківці інформують, що перелік 
товарів, які звільнені від оподаткування ПДВ 
відповідно до п.71 підрозд.2 розд.ХХ ПКУ 
визначено постановою КМУ від 20.03.2020р. 
№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 
постачання яких на митній території України 
звільняються від оподаткування податком на 
додану вартість» із змінами і доповненнями. 

Відповідно до п.п.14.1.245 ПКУ товарний 
кредит - товари (роботи, послуги), що 
передаються резидентом або нерезидентом у 
власність юридичних чи фізичних осіб на умовах 
договору, що передбачає відстрочення 
остаточних розрахунків на визначений строк та 
під процент. 

Товарний кредит передбачає передачу 
права власності на товари (роботи, послуги) 
покупцеві (замовникові) у момент підписання 
договору або в момент фізичного отримання 
товарів (робіт, послуг) таким покупцем 

(замовником), незалежно від часу погашення 
заборгованості. 

Згідно із п.190.1 ПКУ базою 
оподаткування для товарів, що ввозяться на 
митну територію України, є договірна 
(контрактна) вартість, але не нижче митної 
вартості цих товарів, визначеної відповідно до р. 
III Митного кодексу України від 13.03.2012 р. № 
4495-VI (далі - МКУ), з урахуванням мита та 
акцизного податку, що підлягають сплаті і 
включаються до ціни товарів. 

При визначенні бази оподаткування для 
товарів, що ввозяться на митну територію 
України, перерахунок іноземної валюти у валюту 
України здійснюється за офіційним курсом 
валюти України до цієї іноземної валюти, 
встановленим НБУ, що діє на день подання 
митної декларації для митного оформлення. 

У разі якщо митна декларація не 
подавалась, перерахунок іноземної валюти у 
валюту України здійснюється за офіційним 
курсом валюти України до цієї іноземної валюти, 
встановленим НБУ, що діяв на день визначення 
податкових зобов’язань. 

У разі ввезення товарів на митну 
територію України документом, що посвідчує 
право на віднесення сум податку до податкового 
кредиту, вважається митна декларація, 
оформлена відповідно до вимог законодавства, 
яка підтверджує сплату податку (п. 201.12 ПКУ). 

Визначення митної вартості товару 
здійснюється відповідно до р. ІІІ МКУ. 

З метою обчислення ПДВ базою 
оподаткування імпортованого товару (в т. ч. 
наданого нерезидентом на умовах товарного 
кредиту) є договірна (контрактна) вартість такого 
товару, але не нижче митної вартості цих 
товарів, визначеної відповідно до МКУ, з 
урахуванням мита та акцизного податку, що 
підлягають сплаті і включаються до ціни товарів. 

При цьому, сплата резидентом - 
платником ПДВ нерезиденту відсотків за товари, 
надані ним на умовах товарного кредиту, не 
змінює базу оподаткування ПДВ. Сплачений при 
імпорті таких товарів ПДВ, обчислений 
відповідно до вимог податкового і митного 
законодавства, включається до складу 
податкового кредиту платника податку за умови 
виконання вимог п. 198.3 ПКУ. 

Головне управління ДПС у Хмельницькій області 
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https://km.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/491708.html 

Чи можлива зведена податкова накладна на 
ритмічні поставки у разі отримання 
передплати 

ДПС розглянула ситуацію з коригуванням 
ПДВ при зарахуванні передоплати в рахунок 
майбутніх постачань, якщо такі постачанні 
носять регулярний характер. 

Передусім вказано, що складання 
зведеної ПН у разі здійснення операцій з 
постачання товарів/послуг, які мають 
безперервний або ритмічний характер не є 
обов'язковим. 

Тож платники податку самостійно 
визначаються щодо доцільності складання ПН 
того чи іншого типу (зведеної чи у загальному 
порядку). 

За операціями з постачання таких послуг 
постачальник може складати зведену ПН не 
пізніше останнього дня місяця, виходячи з 
вартості фактично наданих послуг протягом 
такого місяця. 

Якщо станом на дату складання зведених 
ПН сума коштів, сплачених отримувачем послуг, 
перевищує вартість фактично поставлених йому 
послуг протягом місяця, то сума такого 
перевищення вважається попередньою 
оплатою (авансом) та не включається до 
зведеної ПН. 

На суму такої попередньої оплати 
постачальник послуг складає ПН у загальному 
порядку (не зведену) не пізніше останнього дня 
такого місяця - тобто така ПН може бути 
складена у останній день місяця незалежно від 
дати отримання такої попередньої оплати. 

Якщо платник помилково складає 
зведену ПН на аванс, то виправляється така 
ситуація шляхом: 

1) складання РК до неправомірно 
складеної зведеної ПН. У такому РК мають бути 
виведені в нуль показники цієї ПН (усі числові 
показники зазначити зі знаком "-"). Такий РК 
підлягає реєстрації в ЄРПН покупцем товарів, на 
якого було складено помилкову зведену ПН; 

2) складання на дату виникнення 
податкових зобов'язань (настання "першої події" 
за операцією, у даній ситуації - на дату 
отримання авансу) нової ПН на усю суму 
операції та її реєстрації в ЄРПН. 

ІПК ДПС від 13.07.2021 р. № 2735/ІПК/99-00-21-03-
02-06. 

Податок на прибуток 

Як обраховується обсяг господарських 
операцій платника податків для визнання 
операцій контрольованими (трансфертне 
ціноутворення) 

Відповідно до п.п.39.2.1.7 ПКУ 
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 ПКУ, 
визнаються контрольованими, якщо одночасно 
виконуються такі умови: 

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

Пп.39.2.1.9 ПКУ встановлено, що обсяг 
господарських операцій платника податків для 
цілей п.п.39.2.1.7 ПКУ обраховується за цінами, 
що відповідають принципу «витягнутої руки». 

Головне управління ДПС у Хмельницькій області 

https://km.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/491456.html 

Коли платник податку на прибуток може 
прийняти рішення про незастосування 
коригування фінрезультату? 

Для платників податку на прибуток 
підприємств (податок), у яких річний дохід від 
будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих 

https://km.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/491708.html
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податків), визначений за правилами 
бухгалтерського обліку за останній річний 
звітний період не перевищує 40 млн грн, об’єкт 
оподаткування може визначатися без 
коригування фінансового результату до 
оподаткування на усі різниці (крім від’ємного 
значення об’єкта оподаткування минулих 
податкових (звітних) років та коригувань, 
визначених п.п.140.4.8 та п.п.140.5.16 ПКУ), 
встановлені відповідно до положень розділу ІІІ 
ПКУ. 

Платник податку, у якого річний дохід (за 
вирахуванням непрямих податків), визначений 
за правилами бухгалтерського обліку за 
останній річний звітний період не перевищує 40 
млн грн, має право прийняти рішення про 
незастосування коригувань фінансового 
результату до оподаткування на усі різниці (крім 
від’ємного значення об’єкта оподаткування 
минулих податкових (звітних) років та 
коригувань, визначених п.п.140.4.8 та 
п.п.140.5.16 ПКУ), визначені відповідно до 
положень розділу ІІІ ПКУ, не більше одного разу 
протягом безперервної сукупності років в 
кожному з яких виконується цей критерій щодо 
розміру доходу. 

Про прийняте рішення платник податку 
зазначає у податковій звітності з цього податку, 
що подається за перший рік в такій безперервній 
сукупності років. В подальші роки такої 
сукупності коригування фінансового результату 
також не застосовуються (крім від’ємного 
значення об’єкта оподаткування минулих 
податкових (звітних) років та коригувань, 
визначених пп.140.4.8 та пп.140.5.16 ПКУ). 

Норми передбачені абз.8 пп.134.1.1 ПКУ. 

Отже, платник податків, доходи якого від 
будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих 
податків), визначені за правилами 
бухгалтерського обліку не перевищували 40 млн 
грн, але при цьому такий платник застосовував 
коригування фінансового результату до 
оподаткування на усі різниці (крім від’ємного 
значення об’єкта оподаткування минулих 
податкових (звітних) років та коригувань, 
визначених пп.140.4.8 та пп.140.5.16 ПКУ), 
визначені відповідно до положень розділу ІІІ 
ПКУ, має право один раз в будь-якому році 
безперервної сукупності років в кожному з яких 
розмір доходу не перевищує 40 млн грн 
прийняти рішення про незастосування 

коригувань фінансового результату до 
оподаткування, та зазначити про прийняття 
такого рішення у Податковій декларації з 
податку на прибуток підприємств за такий 
податковий (звітний) рік. 

Головне управління ДПС 

у Дніпропетровській області 

https://dp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/493641.html 

Акцизний податок 

Відповідальність за неподання або 
несвоєчасного подання коригуючої довідки 
про розпорядника акцизного складу 
пального 

Формат даних та структура Єдиного 
державного реєстру витратомірів-лічильників і 
рівнемірів-лічильників рівня пального у 
резервуарі затверджені наказом Мінфіну від 
27.11.2018р. №944 (далі – Наказ №944). 

Відповідно до абз.2 п.5 Наказу №944 
основна довідка про розпорядника акцизного 
складу пального, акцизні склади пального, 
розташовані на них резервуари пального, 
витратоміри та рівнеміри (далі – Довідка 1) 
надсилається до Єдиного державного реєстру 
витратомірів-лічильників і рівнемірів-лічильників 
рівня пального у резервуарі (далі – Реєстр) 
окремо щодо кожного акцизного складу 
пального одноразово. 

При цьому, коригуючі довідки 
формуються і надсилаються розпорядником 
акцизного складу до Реєстру протягом трьох 
календарних днів з дати виявлення помилки 
(помилок) у наданій у довідках інформації. 
Коригуюча довідка подається не частіше одного 
разу на добу (абз.4 та 5 п.5 Наказу №944). 

Також інформуємо, що ст.1281 ПКУ 
передбачена відповідальність платників 
податків за порушення правил обліку, 
виробництва та обігу, зокрема, пального на 
акцизних складах. 

Згідно з абзацом першим пп.1281.3 ПКУ 
незабезпечення з вини розпорядника акцизного 
складу своєчасного подання до центрального 
органу виконавчої влади, що реалізує державну 
податкову політику, електронних документів, що 
містять дані про фактичні залишки пального та 
обсяг обігу пального, – тягне за собою 
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накладення штрафу в розмірі 1000 грн за кожний 
неподаний електронний документ. 

Головне управління ДПС 

у Дніпропетровській області 

https://dp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/492800.html 

Об’єднана звітність 

Як відображати чисельність працівників не 
уповноваженого відокремленого підрозділу 
у розрахунку та додатку 4ДФ? 

Якщо відокремлений підрозділ юридичної 
особи не уповноважений нараховувати, 
утримувати і сплачувати (перераховувати) 
податок до бюджету, податковий розрахунок за 
такий підрозділ подає юридична особа до 
контролюючого органу за основним місцем 
обліку. 

У додатку 4ДФ до Розрахунку, який 
подається за не уповноважений відокремлений 
підрозділ, кількість працівників відображається 
наступним чином: 

- у рядку 4 навпроти напису «Працювало 
за трудовими договорами» – проставляється 
кількість працівників, що працюють за 
трудовими договорами у звітному періоді, по 
яких здійснюється нараховування доходу за 
ознакою «101»; 

-  у рядку 5 навпроти напису «Працювало 
за цивільно-правовими договорами» – 
проставляється кількість працівників, які 
працюють за цивільно-правовими договорами у 
звітному періоді, по яких здійснюється 
нараховування доходу за ознакою «102». 

При цьому у заголовній частині 
Розрахунку за не уповноважений відокремлений 
підрозділ кількість працівників не зазначається 
(в паперовому вигляді проставляються 
прочерки, в електронному варіанті – поля 
залишаються не заповненими). 

Такі відомості щодо чисельності 
працівників, які працюють у не уповноваженому 
відокремленому підрозділі, відображаються у 
складі загальної кількості працюючих юридичної 
особи в рядках 101-110 рядка 10 «Штатна 
чисельність працівників» заголовної частини 
Розрахунку, який юридична особа подає за себе. 

Північне міжрегіональне управління ДПС 

по роботі з великими платниками податків 

https://nvp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/488439.html 

Як заповнити уточнюючий об'єднаний звіт 
для виправлення помилок з ЄСВ до 2021 
року 

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. 

У разі коригування показників, 
відображених у Звіті щодо сум нарахованого 
єдиного внеску за формою, затвердженою 
наказом Мінфіну від 14.04.2015р. №435, 
поданому за періоди до 01.01.2021, реквізити 
рядка 02 «Звітний (податковий) період» додатків 
1, 2, 3, 5, 6 до Податкового розрахунку сум 
доходу, нарахованого (сплаченого) на користь 
платників податків – фізичних осіб, і сум 
утриманого з них податку, а також сум 
нарахованого єдиного внеску (далі – 
Розрахунок) з типом «Уточнюючий», 
заповнюються наступним чином: 

навпроти напису «Звітний (податковий) 
період» вказуються арабськими цифрами: 

- рік, за який подається Розрахунок, 

- квартал, за який формується 
Розрахунок (цифрове значення від 1 до 4), 

- номер місяця у звітному кварталі 
(цифрове значення від 1 до 3); 

- номер додатка в Розрахунку (номер 
додатка такого виду в Розрахунку). 

Роз’яснення ДПС із категорії 201.06.01 розділу 
"Запитання – відповіді з Бази знань" ЗІР 

(zir.tax.gov.ua). 

В період карантину не штрафують за 
помилковий ідентифікаційний код у 
зарплатній звітності 

ДПС звернула увагу на відповідальність, 
яка застосовується до податкового агента за 
помилки при заповненні Розрахунку, а саме 
штраф на підприємство згідно п.119.1 ПКУ в 
розмірі 1020 грн за подання недостовірних 
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відомостей (за повторне протягом року діє 
подвійний розмір - 2040 грн). 

Таке покарання передбачено зокрема 
щодо помилок у реєстраційному номері 
облікової картки платника податків. 

Якщо ж страхувальником самостійно 
здійснюється виправлення у Розрахунку 
недостовірних відомостей по застрахованій 
особі - санкції податковими органами не 
застосовується. 

Також в ДПС нагадали - карантинне 
послаблення щодо штрафів продовжує діяти. 

ІПК ДПС від 07.07.2021р.  

№2669/ІПК/99-00-04-03-03-06. 

Представництво 

Компанія стає на податковий облік в 
контролюючому органі в якості нерезидента 
- платника податку на прибуток, який 
здійснює господарську діяльність через 
постійне представництво. Що з податками? 

Податківці розглянули ряд питань у 
зверненні щодо обліку та оподаткування 
нерезидентів, враховуючи що компанія стала на 
податковий облік в контролюючому органі в 
якості нерезидента - платника податку на 
прибуток, який здійснює господарську діяльність 
через постійне представництво, та зазначили 
наступне. 

Питання. 

1. Яку податкову звітність повинна 
подавати Компанія? 

2. За який податковий період повинна 
подати Компанія податкову звітність, 
враховуючи що стала на податковий облік 
24.03.2021р.? 

3. З якого моменту Представництво 
перестає бути платником податку на прибуток? 

4. З якого моменту Представництво 
перестає бути платником податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки, та плати 
за землю? 

5. Платником яких податків залишається 
Представництво? 

Відповідь щодо питань 1, 2, 3, 5. 

Діяльність нерезидента в Україні, що 
підпадає під визначення постійного 

представництва у розумінні пп.14.1.193 п.14.1 
ст.14 ПКУ, передбачає виникнення у 
нерезидента зобов'язань щодо сплати податку 
на прибуток за результатами такої діяльності. 

Після взяття на облік іноземної компанії 
(організації) як платника податку на прибуток 
підприємств, її постійне представництво 
знімається з обліку як платник податку на 
прибуток підприємств. 

При цьому представництво нерезидента 
залишається платником інших податків / 
обов'язкових платежів та/або податковим 
агентом у випадках, передбачених Кодексом чи 
іншими законодавчими актами (податок на 
додану вартість, акцизний податок, податок на 
доходи фізичних осіб, військовий збір, єдиний 
соціальний внесок тощо). 

Нерезиденти після реєстрації їх 
платниками податку на прибуток підприємств 
складатимуть податкову декларацію з податку 
на прибуток підприємств за результатами своєї 
господарської діяльності через постійне 
представництво на території України у 
національній валюті України. 

Таким чином, обов’язок подання 
декларації з податку на прибуток переходить до 
нерезидента як правонаступника свого 
постійного представництва, з використанням 
податкового (звітного) періоду, встановленого 
для свого постійного представництва. 

При цьому, постійне представництво 
починаючи з цього звітного періоду припиняє 
подання декларації з податку на прибуток 
підприємств. 

Щодо питання 4. 

Представництвом є акредитована в 
установленому законодавством порядку в 
Україні особа, яка на підставі відповідних 
належним чином оформлених повноважень 
представляє в Україні інтереси юридичної особи 
- нерезидента. 

Враховуючи те, що Компанія провадить 
господарську діяльність на території України 
через Представництво на підставі державної 
реєстрації та обов’язкового обліку в податкових 
органах, то Представництво Компанії наділено 
повноваженнями податкового агента, на якого 
відповідно до Кодексу покладається обов’язок з 
обчислення, утримання з доходів, що 
нараховуються (виплачуються, надаються) 
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платнику, та перерахування податків до 
відповідного бюджету від імені та за рахунок 
коштів платника податків (п.18.1 ст.18 ПКУ). 

Згідно з п.18.2 ст.18 ПКУ податкові агенти 
прирівнюються до платників податку і мають 
права та виконують обов’язки, встановлені 
Кодексом для платників податків. 

Враховуючи викладене, Представництво 
Компанії ідентифікується як платник податків 
(ст.19 ПКУ), який на підставі договорів оренди є 
платником орендної плати за земельні ділянки 
комунальної власності та податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки, за 
приналежні йому об’єкти нерухомості, 
включаючи декларування та внесення 
податкових зобов’язань в строки та у розмірах, 
встановлених Кодексом (ст. 16 Кодексу). 

ІПК ДПС від 16.08.2021 р.  

N3018/ІПК/99-00-21-02-02-06 

Інше 

Як оформити часткову відсутність 
працівників-батьків на роботі 1 вересня 

Держпраці надало поради працівникам та 
роботодавцям щодо оформлення відсутності 
працівника на час урочистостей, зокрема, 
пов’язаних з Днем знань 1 вересня, що цього 
року припадає на середу - робочий день. 

Правові підстави провести дітей до 
школи у робочі день працівникам дає ст. 56 
КЗпП, якою передбачено, що «неповний 
робочий день або неповний робочий тиждень 
може встановлюватись за угодою між 
працівником і роботодавцем як при прийнятті на 
роботу, так і згодом». 

Такий режим роботи може 
реалізовуватися як неповний робочий день або 
неповний робочий тиждень. 

При роботі на умовах неповного робочого 
дня працівник працює тільки частину робочого 
дня в День знань: наприклад, з 14.00 до 18.00. 

При умовах неповного робочого тижня 
працівник не працює в День знань, інші робочі 
дні тижня будуть для нього робочими із 
звичайною тривалістю робочого дня. 

На підставі заяви за резолюцією 
роботодавця видається наказ про встановлення 
працівнику неповного робочого часу. 

В наказі про встановлення неповного 
робочого часу зазначається період, на який 
такий режим роботи встановлюється; вказується 
кількість годин (якщо йдеться про неповний 
день), або кількість днів (за встановленням 
неповного робочого тижня). 

Робота на умовах неповного робочого 
часу оплачується пропорційно до 
відпрацьованого часу або залежно від виробітку. 

Головне Управлiння Держпрацi в Одеськiй областi 

https://od.dsp.gov.ua/news/vidpovidaiemo-na-
zapytannia-iak-oformyty-nepovnyi-robochyi-chas-na-

period-sviata/ 

Порядок інформування контролюючий 
орган про оскарження податкового 
повідомлення-рішення в суді 

Відповідно до абз. 1 та 4 п.56.18 ст. 56 
ПКУ, з урахуванням строків давності, 
визначених ст.102 ПКУ, платник податків має 
право оскаржити в суді податкове повідомлення-
рішення або інше рішення контролюючого 
органу у будь-який момент після отримання 
такого рішення. 

При зверненні платника податків до суду 
з позовом щодо визнання протиправним та/або 
скасування рішення контролюючого органу 
грошове зобов’язання вважається 
неузгодженим до дня набрання судовим 
рішенням законної сили. 

З огляду на зазначене, платник податків 
має право оскаржити податкове повідомлення-
рішення або інше рішення контролюючого 
органу в суді незалежно від того, чи проводиться 
процедура адміністративного оскарження такого 
податкового повідомлення-рішення або іншого 
рішення контролюючого органу. 

Водночас платник податків повинен 
повідомити контролюючий орган про надання 
позовної заяви до суду. 

Роз’яснення ГУ ДПС у Житомирській області 

https://zt.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/487076.html 

Чи можна використовувати факсиміле при 
оформленні первинних документів, які є 
підставою для податкового обліку? 

Згідно з абз.1 п.44.1 ПКУ для цілей 
оподаткування платники податків зобов’язані 
вести облік доходів, витрат та інших показників, 

https://zt.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/487076.html
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пов’язаних з визначенням об’єктів 
оподаткування та/або податкових зобов’язань, 
на підставі первинних документів, регістрів 
бухгалтерського обліку, фінансової звітності, 
інших документів, пов’язаних з обчисленням і 
сплатою податків і зборів, ведення яких 
передбачено законодавством. 

Платникам податків забороняється 
формування показників податкової звітності, 
митних декларацій на підставі даних, не 
підтверджених документами, що визначені абз. 
1 п.4.1 ПКУ. 

Ч.2 ст.9 ЗУ від 16.07.1999 р. № 996-XIV 
«Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» визначено, що первинні та 
зведені облікові документи можуть бути складені 
у паперовій або в електронній формі та повинні 
мати обов’язкові реквізити, визначені частиною 
другою ст.9 Закону №996, якщо інше не 
передбачено окремими законодавчими актами 
України, зокрема особистий підпис або інші дані, 
що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала 
участь у здійсненні господарської операції. 

Відповідно до абз.1 п.2.1 гл.2 Положення 
про документальне забезпечення записів у 
бухгалтерському обліку, затвердженого наказом 
Мінфіну від 24.05.1995р. №88, первинні 
документи – це документи, створені у письмовій 
або електронній формі, які містять відомості про 
господарські операції, включаючи 
розпорядження та дозволи адміністрації 
(власника) на їх проведення. 

Згідно з п.2.5 гл.2 Положення документ 
має бути підписаний особисто, а підпис може 
бути скріплений печаткою. Електронний підпис 
накладається відповідно до законодавства про 
електронні документи та електронний 
документообіг. 

Використання при оформленні первинних 
документів факсимільного відтворення підпису 
допускається у порядку, встановленому 
законом, іншими актами цивільного 
законодавства. 

Приписами ч.3 ст.207 Цивільного кодексу 
України від 16.01.2003р. №435-IV передбачено, 
що використання при вчиненні правочинів 
факсимільного відтворення підпису за 
допомогою засобів механічного, електронного 
або іншого копіювання, електронного підпису 
або іншого аналога власноручного підпису 
допускається у випадках, встановлених 

законом, іншими актами цивільного 
законодавства, або за письмовою згодою сторін, 
у якій мають міститися зразки відповідного 
аналога їх власноручних підписів, або іншим 
чином врегульовується порядок його 
використання сторонами. 

Тобто, використання факсимільного 
відтворення підпису при оформленні первинних 
документів за письмовою згодою сторін, в якій 
містяться зразки відповідного аналога їх 
власноручних підписів, не порушує 
законодавства України. 

Роз’яснення ДПС із категорії 129.07 розділу 
"Запитання – відповіді з Бази знань" ЗІР 

(zir.tax.gov.ua) 

Порядок дій у разі виявлення випадків 
сплати податків на некоректні рахунки 

На виконання р.Х Порядку обліку 
платників податків і зборів, затвердженого 
наказом Мінфіну від 09.12.2011р. №1588 (у 
редакції наказу Мінфіну від 18.03.2016р. №375), 
інтегровані картки платника (далі – ІКП) по всім 
податкам, зборам та платежам засобами ІТС 
„Податковий блок” в електронному вигляді 
знаходяться у контролюючому органі за місцем 
обліку і відображення платіжних доручень в ІКП 
можливе лише за умов перерахування коштів на 
рахунки, відкриті в органах казначейської 
служби для даного контролюючого органу ДПС . 

У разі сплати податків і зборів на рахунки, 
які не відповідають ІКП (некоректні рахунки), 
кошти, після надходження на бюджетний 
рахунок не зараховуються до ІКП платника, а 
відображаються в інтегрованій картці умовного 
платника „ПЛАТЕЖІ ДО ВИЯСНЕННЯ” 
(66666666) ІТС „Податковий блок”. Помилково 
сплачені кошти повинні бути відпрацьовані 
(здійснено перерахування коштів на бюджетний 
рахунок за місцем реєстрації платника). 

Згідно п.3 та 4 ст.43 ПКУ обов'язковою 
умовою для здійснення повернення сум 
грошового зобов'язання є подання платником 
податків заяви про таке повернення, платник 
податків подає заяву, в якій зазначає напрям 
перерахування коштів. 

В разі виявлення випадків сплати на 
некоректні рахунки, податківці пропонують 
невідкладно подати до органу ДПС за місцем 
фактичної сплати для розгляду і виконання 
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заяви, що відповідають вимогам Порядку 
інформаційної взаємодії Державної фіскальної 
служби України, її територіальних органів, 
Державної казначейської служби України, її 
територіальних органів, місцевих фінансових 
органів у процесі повернення платникам 
податків помилково та/або надміру сплачених 
сум грошових зобов’язань та пені, 
затвердженого наказом Мінфіну від 11.02.2019 
р. № 60, та надалі використовувати для сплати 
податку коректні реквізити. 

Нагадуємо, що з метою належної та 
своєчасної сплати перелік рахунків відповідно 
до вимог стандарту IBAN розміщено на 
офіційному порталі ДПС у розділі «Бюджетні 
рахунки». 

Також, пропонуємо платникам 
використовувати «Електронний кабінет», що 
працює цілодобово на безоплатній основі та 
дозволяє, зокрема, направляти звітність, листи, 
запити та отримувати низку довідок в 
електронному вигляді оперативно не виходячи з 
кабінету. 

Східне міжрегіональне управління ДПС 

по роботі з великими платниками податків 

https://evp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/492095.html 

Термін використання легкової автівки 
підприємством добігає 5 років протягом 
звітного періоду. Як сплачувати 
транспортний податок? 

Згідно з п.п.267.1.1 ПКУ платниками 
транспортного податку є фізичні та юридичні 
особи, в тому числі нерезиденти, які мають 
зареєстровані в Україні згідно з чинним 
законодавством власні легкові автомобілі, що 
відповідно до п.п.267.2.1 ПКУ є об’єктами 
оподаткування. 

Об’єктом оподаткування є легкові 
автомобілі, з року випуску яких минуло не 
більше п’яти років (включно) та 
середньоринкова вартість яких становить понад 
375 розмірів мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на 1 січня податкового 
(звітного) року (пп.267.2.1 ПКУ). 

Пп.267.6.4 ПКУ встановлено, що 
платники податку – юридичні особи самостійно 
обчислюють суму податку станом на 1 січня 
звітного року і не пізніше 20 лютого цього ж року 
подають контролюючому органу за місцем 

реєстрації об’єкта оподаткування декларацію з 
транспортного податку за формою, 
встановленою у порядку, передбаченому ст.46 
ПКУ, з розбивкою річної суми рівними частками 
поквартально. 

У разі спливу п’ятирічного віку легкового 
автомобіля протягом звітного року податок 
сплачується за період з 1 січня цього року до 
початку місяця, наступного за місяцем, в якому 
вік такого автомобіля досяг (досягне) п’яти років 
(пп.267.6.7 ПКУ). 

Враховуючи викладене вище, юридична 
особа, яка має зареєстрований в Україні згідно з 
чинним законодавством власний легковий 
автомобіль, обчислює суму транспортного 
податку за період, який починається з 1 січня 
звітного року до початку місяця, наступного за 
місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг 
(досягне) п’яти років. 

Південне міжрегіональне управління ДПС 

по роботі з великими платниками податків 

https://svp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/492061.html 

Терміни зберігання первинних документів 
збільшуються на період карантину 

В ДПС відреагували на запит платника 
податків щодо продовження термінів зберігання 
первинних документів на час карантину та 
можливості їх знищення у 2021 році за 2018 рік 
за умови проведення перевірки. 

Податківці відсилають до ст.44 ПКУ, яка 
вимагає зберігати документи упродовж 
визначених законодавством термінів, але не 
менш як 1095 днів (2555 днів - для документів з 
трансфертного ціноутворення) з дня подання 
податкової звітності, для складення якої 
використовують зазначені документи. У разі 
неподання податкової звітності відлік для 
зберігання документів обчислюють з дня 
граничного терміну подання такої звітності та 
документів, пов'язаних з виконанням вимог 
іншого законодавства, контроль за дотриманням 
якого покладено на контролюючі органи (не 
менш як 1095 днів з дня здійснення відповідної 
господарської операції). 

Вказані терміни зберігання документів 
продовжують на період зупинення відліку строку 
давності у випадках, передбачених п.102.3 ПКУ. 

Проте на період з 18.03.2020р. по 
останній календарний день місяця (включно) 

https://evp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/492095.html
https://svp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/492061.html
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завершення дії карантину зупиняється перебіг 
строків давності, передбачених ст.102 ПКУ 
(п.522 підр.10 р.ХХ "Перехідні положення" ПКУ). 

Тож, ст.44 ПКУ встановлено мінімальні 
терміни зберігання документів, пов'язаних з 
обчисленням та сплатою податків і зборів - 1095 
днів з дня подання податкової звітності, 2555 
днів - для документів та інформації, необхідної 
для здійснення податкового контролю за 
трансфертним ціноутворенням, із збільшенням 
цього строку при проведенні процедури 
оскарження у разі визначення сум зобов'язань 
контролюючими органами. 

Але, оскільки перебіг строків давності, 
передбачених ст.102 ПКУ, зупиняється, то 
строки зберігання документів на період дії 
карантину також продовжують. 

ІПК ДПС від 02.07.2021 р. № 2606/ІПК/99-00-
04-03-03-09 

СУДОВА ПРАКТИКА 

Верховний Суд погодився зі штрафом на 
майже 15 млн грн за вчасно не складену 
податкову накладну 

Підприємство намагалося оскаржити в 
суді мільйонний штраф ДПС за реєстрацію ПН у 
квітні 2018 року замість березня 2018 року. 

Обставини справи свідчать про те, що 
підприємством внесено до статутного капіталу 
ТОВ нерухоме майно. Акт приймання-передачі 
цього майна складено у березні 2018 року, але 
право за ним зареєстровано у держреєстрі лише 
у квітні 2018 року. 

Підприємство склало ПН на дату 
виникнення права власності на нерухоме майно, 
що розпочинається з моменту його державної 
реєстрації. Тож уважало, що саме з цієї дати у 
позивача виник обов'язок із складення ПН. 

Однак податківці переконували у 
зворотному. Держреєстрація прав не є 
підставою набуття права власності, а є лише 
засвідченням державою вже набутого особою 
права власності, що унеможливлює 
ототожнення факту набуття права власності з 
фактом його державної реєстрації. Тому треба 
було складати ПН на дату складання акту 
приймання-передачі нерухомого майна, що є 
першою подією з огляду на приписи п.187.1 ПКУ. 

Суди першої та апеляційної інстанції 
підтримали позицію позивача і задовольнили 
позов. 

Проте Верховний Суд у своїй постанові 
вважає, що приписи п.187.1 ПКУ не ставлять 
дату виникнення податкового зобов'язання з 
ПДВ у залежність від дати переходу права 
власності на товар. Вжитий у цьому пункті термін 
"відвантаження товарів" розуміється не як факт 
виникнення права власності на товар, а як 
початок процесу фізичного переміщення товару 
від місця його постійного знаходження 
(зберігання) у постачальника, або іншого 
оформленого у визначеному законом порядку 
передання майна. 

Тому оформлення акта приймання-
передачі від 12.03.2018р., який є первинним 
бухгалтерським документом, означало передачу 
належного активу (нерухоме майно) із балансу 
позивача на баланс ТОВ. Це за своєю правовою 
природою є відвантаженням товару у розумінні 
приписів п.187.1 ПКУ. 

Тож Верховний Суд визнав правомірним 
застосування до позивача штрафної санкції у 
розмірі 14 715 895 грн за нескладення та 
нереєстрацію ПН. 

постанова ВС від 22.07.2021 р. у справі № 
300/1952/19 

За які трудові порушення штрафують на 10 
мінімальних зарплат 

Верховний Суд у складі колегії суддів 
Касаційного адміністративного суду розглянув 
спір роботодавця та органу Держпраці щодо 
можливості виконувати роботи підвищеної 
небезпеки за ЦПД. 

Вкотре наголошено, що неприпустимо 
оформляти ЦПД на виконання небезпечних 
робіт з особами, які не мають відповідних знань, 
досвіду та, у визначених законом випадках, 
допуску (дозволу), а також робіт, які мають 
постійний характер виконання. 

До того ж, оскільки декларацію 
відповідності матеріально-технічної бази 
вимогам законодавства подає та отримує дозвіл 
на виконання конкретних видів робіт саме 
роботодавець, то роботи підвищеної небезпеки, 
визначені таким дозволом, можуть виконуватись 
виключно працівниками такого роботодавця, а 
не особами, що надають послуги за ЦПД, за 
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умови відсутності у них дозволів на виконання 
таких робіт. 

Разом із такими висновками, Верховний 
Суд також не взяв до уваги доводи позивача про 
те, що невід'ємна складова складу 
правопорушення, передбаченого ст.265 КЗпП, -
наявність виплати зарплати (винагороди) без 
нарахування та сплати ЄСВ та податків. 

В абз.2 ч.2 ст.265 КЗпП передбачено три 
самостійні порушення: 

- допуск працівника до роботи без 
оформлення трудового договору (контракту); 

- оформлення працівника на неповний 
робочий час у разі фактичного виконання роботи 
повний робочий час, установлений на 
підприємстві; 

- виплата зарплати (винагороди) без 
нарахування та сплати ЄСВ та податків. 

Спільним для вище перелічених 
правопорушень є санкція, яка передбачає 
штраф у 10-кратному розмірі мінімальної 
зарплати, встановленої законом на момент 
виявлення порушення, за кожного працівника, 
стосовно якого скоєно порушення, а до 
юридичних осіб та ФОП які використовують 
найману працю та є ЄП 1 - 3 груп, застосовують 
попередження. 

Постанова ВС від 19.08.2021р. у справі 
№804/3049/17 

Випуск підготувала 

 

ШКАБАРА ТЕТЯНА 

Консультант з обліку та оподаткування 

+38 (098) 393 07 88 

tetiana.shkabara@keynas.com
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