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ВАЖЛИВІ ЗМІНИ ЗАКОНОДАВСТВА  

Мінфін затвердив форми Звітів про КІК 

Мінфін своїм наказом (ще не набрав чинності) затвердив форми звітів про КІК та 
порядок їх заповнення. Цим же наказом затверджені зміни до декларації з податку 
прибуток пов’язані з КІК. 

Нагадаємо, що контролюючі особи зобов'язані подавати Звіт/скорочений Звіт до 
контролюючого органу одночасно з поданням річної декларації про майновий стан і 
доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств за відповідний 
календарний рік. 

При цьому за інформацією податкових органів першим звітним (податковим) 
роком для звіту про контрольовані іноземні компанії є 2022 рік (якщо звітний рік не 
відповідає календарному року – звітний період, що розпочинається у 2022 році). 
Контролюючі особи мають право подати звіт про контрольовані іноземні компанії за 2022 
рік до контролюючого органу одночасно з поданням річної декларації про майновий стан 
і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств за 2023 рік із 
включенням зазначеного у такому звіті скоригованого прибутку контрольованої 
іноземної компанії, що підлягає оподаткуванню в Україні, до показників відповідних 
декларацій за 2023 рік. При цьому штрафні санкції та/або пеня не застосовуються. 

Скасування звіту про працевлаштування осіб з інвалідністю 

ВРУ прийняла Закон (на разі передано на підпис Президенту), який серед іншого 
передбачає скасування подання звіту про зайнятість і працевлаштування осіб з 
інвалідністю за формою №10-ПОІ (річна). 

Але! Це не скасовує обов’язок роботодавців щодо працевлаштування осіб з 
інвалідність відповідно до нормативу. У випадку порушення, як і раніше, 
застосовуватимуться адміністративно-господарські санкції. 

Зазначений Закон, у свою чергу, повинен запустити обмін інформацією з 
Державного реєстру з Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю щодо створення 
робочих місць для осіб з інвалідністю, зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю 
роботодавцями тощо. Ці дані дозволять обраховувати квоту на працевлаштування людей 
з інвалідністю, адміністративно господарські санкції. 

 

ПДВ 

Подання Таблиці даних платника 

Північне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками 
податків повідомляє, що згідно з п.12 Порядку платник податку має право подати до ДПС 
таблицю даних платника ПДВ за встановленою формою. 

Така Таблиця подається з поясненням, в якому зазначається вид діяльності, з 
посиланням на податкову та іншу звітність платника податку. Пояснення з інформацією 
про діяльність платника (з можливим зазначенням відомостей про наявні орендовані або 
власні приміщення, виробничі потужності, земельні ділянки, найманого персоналу, 
залишків готової продукції, сировини) подається у вигляді прикріпленого до Таблиці 
додатка, код форми якого J/F13601. 

Від’ємне значення у декларації з ПДВ: строк придатності 

Податківці у консультації з категорії 101.24 ЗІР зазначають, що незалежно від того, 
чи минуло 1095 днів з дати виникнення податкового кредиту, оплачений залишок 
від’ємного значення податку, що зараховується до складу податкового кредиту 

https://ips.ligazakon.net/document/RE38555?_ga=2.244285062.289294508.1666264725-957310728.1659423561
https://dp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/590571.html
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39749
https://nvp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/625196.html
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1165-2019-%D0%BF#n12
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наступного звітного (податкового) періоду, відображається в податковій декларації з 
ПДВ, до повного його погашення. 

 

ПДФО та ВЗ 

Лікарняні спеціалісту Дія Сіті: ставка ПДФО 

Податківці у консультації з категорії 103.03 ЗІР зауважили, що дохід спеціаліста Дія 
Сіті, що виплачується на його користь у вигляді допомоги по тимчасовій втраті 
працездатності (лікарняні) оподатковується за ставкою ПДФО 18%, оскільки дохід 
спеціаліста Дія Сіті, що виплачується на його користь у вигляді допомоги по тимчасовій 
втраті працездатності (лікарняні), не включається до складу заробітної плати. 

 

АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ 

Електронний аудит: податківці повідомляють про запровадження процедури 

Південне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками 
податків повідомляє, що 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. Такий обов’язок виникає у платника податків після 
початку перевірки. 

На виконання вимог цього, наказом Мінфіну затверджено Порядок надання 
документів великого платника податків в електронній формі. 

Зазначеним нормативно-правовим актом визначено порядок, формат і структуру 
надання документів великими платниками податків на запит контролюючого органу в 
електронній формі у вигляді стандартного аудиторського файлу (SAF-T UA), що належать 
або пов’язані з предметом перевірки. 

Протягом квітня-вересня 2022 року завершено етап створення файлу XSD 
(визначення схеми XML) електронного документа стандартного аудиторського файлу 
(SAF-T UA), який дозволяє великим платникам податків надавати інформацію в 
електронному вигляді у визначеному форматі та порядку, на запит контролюючого органу 
під час проведення перевірки. 

Відповідно для великих платників податків на сьогодні існують всі необхідні 
передумови для формування та надання документів (інформації) в електронній формі на 
запит контролюючого органу під час проведення перевірки у вигляді стандартного 
аудиторського файлу (SAF-T UA). 

Взаємодію з податківцями можна перевести в електронний формат 
(добровільно) 

Податківці в консультації з категорії 135.03 ЗІР надали алгоритм дій для подання 
заяв про бажання/відмову отримувати документ через Електронний кабінет. Так, для 
подання Заяви про бажання отримувати документ через Електронний кабінет або Заяви 
про відмову отримувати документ через Електронний кабінет необхідно здійснити вхід до 
приватної частини Електронного кабінету та скориставшись режимом «Введення 
звітності» обрати, заповнити форму заяви (F/J 1391602 – Заява про бажання отримувати 
документ через Електронний кабінет або F/J 1391702 – Заява про відмову отримувати 
документ через Електронний кабінет), підписати та відправити заяву до контролюючого 
органу. 

https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=31574
https://svp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/616390.html
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0044-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0044-12#Text
https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=31622
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Зауважимо, що відмовитися від отримання документів в електронній формі можна 
один раз протягом року. При цьому за замовчування платники не вважаються згодними 
на таке отримання. 

 

ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ  

Курсові різниці: чи враховувати у доході для цілей ТЦ 

ГУ ДПС у Одеській області повідомляє, що для обчислення річного доходу 
платника податків від будь-якої діяльності враховується дохід від операційної курсової 
різниці для цілей трансфертного ціноутворення. Цей висновок грунтується на нормах п.4 
НП(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів» та Методрекомендацій щодо заповнення форм 
фінансової звітності.  

А от для обчислення обсягу господарських операцій платника податків з кожним 
контрагентом для цілей застосування трансфертного ціноутворення дохід від 
операційних курсових різниць та витрати від операційних курсових різниць не 
враховуються. 

 

КОНТРОЛЬОВАНІ ІНОЗЕМНІ КОМПАНІЇ (КІК)  

Сукупний дохід КІК не перевищив 2 мільйони євро: чи включати скоригований 
прибуток до загального оподатковуваного доходу 

Податківці у консультації з категорії 103.10 ЗІР зазначили, що не підлягає 
включенню до загального оподатковуваного доходу платника податку – контролюючої 
особи скоригований прибуток КІК, у разі, якщо загальний сукупний дохід усіх 
контрольованих іноземних компаній однієї контролюючої особи із всіх джерел за даними 
фінансової звітності не перевищує еквівалент 2 мільйони євро на кінець звітного періоду. 

Такий висновок податківців випливає з норм пп.39-2.4.2.1 ПКУ. 

 

ІНШЕ 

Банківська виписка: коли податківці можуть вимагати 

Податківці у консультації з категорії 129.04 ЗІР зазначили, що після початку 
перевірки платник податків зобов’язаний надати посадовим (службовим) особам 
контролюючих органів у повному обсязі всі документи, що належать або пов’язані з 
предметом перевірки, зокрема первинні документи (в т. ч. банківські виписки), регістри, 
фінансову, статистичну та іншу звітність, пов’язану з обчисленням і сплатою податків, 
зборів, платежів. 

При цьому інформацію про обсяг та обіг коштів на рахунках платника податків 
контролюючі органи мають право безоплатно отримувати від установ НБУ, банків та 
інших фінансових установ лише на підставі рішення суду. 

 

ДУМКА ЕКСПЕРТІВ  

Сплатили податок з доходів нерезидента із запізненням: штрафний парадокс 

https://od.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/622676.html
https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=31593
https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=31595
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Відповідно до ст.125-1 ПКУ ненарахування та/або неутримання, та/або несплата 
(неперерахування), та/або нарахування, сплата (перерахування) не в повному обсязі 
податків платником податків, у тому числі податковим агентом, до або під час виплати 
доходу на користь нерезидента або іншого платника податків тягне за собою накладення 
штрафу 10%, якщо порушення було вчинено неумисно та 25%, якщо умисно. У разі 
повторних дій штраф може сягати 75%. Цю ж статтю ПКУ податківці застосовують і у разі 
несвоєчасної сплати податку.  

Але! По-перше, ситуація із несвоєчасною сплатою податку (у повному обсязі) у 
ст.125-1 ПКУ не розглядається взагалі. Тому більшість фахівців справедливо вважає, що 
застосуватися має зовсім інша стаття, котра є спеціальною у випадку несвоєчасної 
сплати податків – ст.124 ПКУ. За цією статтею штраф складає: 

- 5%, при затримці до 30 календарних днів включно; 

- та 10%, якщо затримка сплати більше 30 календарних днів. 

Зауважимо: якщо податківці доведуть умисність несплати, то штрафна санкція 
підскочить до 25% (п.124.2 ПКУ). 

Погоджуються із пріоритетністю норм ст.124 і суди. Так, у постанові Третього 

апеляційного суду від 05.04.2022 у справі №160/14551/21 зазначається:  

«Оскільки, як зазначено вище, позивачем самостійно нараховано та сплачено податок на 
доходи фізичних осіб на відповідний бюджетний рахунок, але несвоєчасно, то судом першої інстанції 
здійснено правильний висновок про відсутність в його діях порушень, визначених саме статтею 125-
1 Податкового кодексу України, та, як наслідок, безпідставність застосування до нього штрафних 

санкцій, визначених цією статтею…» 

Аналогічних висновків притримувався і Верховний Суд під час дії старих норм ПКУ 
щодо ситуації (спір був між ст.127 та 126 відповідно). Див., зокрема постанову ВС від 

03.04.2018 у справі №П/811/616/17 та від 27.11.2018 у справі №813/1319/17. 

По-друге, штрафу у 25% (податківці зловживають концепцією вини у ПКУ та 
більшість порушень платників розглядають як умисні) за ст.125-1 ПКУ можна уникнути 
іншим парадоксальним способом.  

Відповідно до абз.2 п.120.2 ПКУ при самостійному донарахуванні платником 
податків з дотриманням порядку, вимог та обмежень, передбачених ст.50 ПКУ, суми 
податкових зобов’язань та/або іншого зобов’язання, контроль за сплатою якого 
покладено на контролюючі органи, штрафи, передбачені гл.11 ПКУ, не застосовуються. 

Тобто, якщо резидент забув задекларувати податок з доходів нерезидента, а потім 
подає уточнюючу декларацію, то штраф складе усього 3%. Підтверджують такий 
лояльний підхід і податківці в ІПК ДФСУ від 31.08.2017р. №1772/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 
та категорії 102.22 ЗІР. З одного боку така позиція є логічною, оскільки виключає подвійне 
застосування штрафів за одне й те саме порушення. З іншого у більш вигідному становищі 
знаходиться суб’єкт господарювання, котрий і (1) «забув» задекларувати податок на 
«репатріацію», і (2) несвоєчасно його сплатив. 

P.S. Метою даної публікації не є спонукання до порушення порядку декларування 
податку з доходів нерезидента.  

«Конструктивні» дивіденди: тримаємо у фокусі 

Сезон ТЦ-звітування показав, що багато компаній не зосередила свою увагу на 
ризиках одночасно зі сплатою податку на прибуток ще й нарахування податку з доходів 
нерезидента, якщо контрольована операція не відповідає принципу «витягнутої руки». 
Тому ще раз хочемо нагадати про наявні ризики. 

Ускладнює ситуацію також те, що «конструктивні» дивіденди, зокрема виникають 
за експортно-імпортними операціями, за якими українські компанії не брали у 
нерезидентів довідки (ані за 2021 рік, ані за 2022). Відбулося це за старою пам’яттю, 
оскільки зазвичай такий дохід нерезидента не оподатковувався. Відсутність довідки 
означає, що правила міжнародного оподаткування не діятимуть, а отже сплати податок 
з нижчою ставкою або ж взагалі звільнитися від його сплати не можна. 

https://evp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/585884.html
https://reyestr.court.gov.ua/Review/104007423
https://reyestr.court.gov.ua/Review/104007423
https://reyestr.court.gov.ua/Review/73173167
https://reyestr.court.gov.ua/Review/73173167
https://reyestr.court.gov.ua/Review/78231728
https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=31047
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У зв’язку з цим, на нашу думку, слід вже зараз у нерезидентів, з якими ви 
співпрацювали протягом 2022 року, попросити довідки про їх статус. І при розрахунку 
«конструктивних» дивідендів у 2023 році повторити цю процедуру. 

При цьому у разі наявності права на застосування міжнародного договору 
важливо розуміти, хто має підвищені ризики щодо оподаткування. Так імовірність, 
що до бюджету доведеться сплатити ще й нерезидентський податок вище: 

1) якщо нерезидент є прямим учасником, то у такому випадку буде 
застосовуватися ст.10 міжнародного договору або аналогічна щодо дивідендів. 
Ставки податку у такій статті зазвичай менші ніж у ПКУ, але дуже рідко нульові; 

2) якщо стаття 10 міжнародного договору має широке визначення терміну 
дивіденди. Якщо визначення розширене, то оподатковуватися дохід нерезидента 
(будь-якого, а не лише пов’язаної особи) буде також за ст.10 або аналогічною.  

На практиці розширене визначення має наступний вигляд: 

«включає будь-які інші доходи … які за законодавством Договірної Держави, резидентом якої є 
компанія, що сплачує дивіденди, оподатковуються податком як дивіденди або розподіл 
прибутку компанії». 

Країни з розширеним визначенням поняття «дивіденди» (основні Конвенції, 
котрі ратифіковані в Україні): Королівство Бельгія, Чеська Республіка, Французька 
Республіка, Федеративна Республіка Німеччина, Ірландія, Сполучене Королівство 
Великої Британії та Північної Ірландії, США. 

Відповідно, якщо Ви здійснюєте контрольовані операції, які можуть не 
відповідати принципу «витягнутої руки» із резидентами зазначених країн, то слід 
також пам’ятати про додаткове податкове навантаження. 

Зауважимо: у відносинах з нерезидентами із інших країн слід також уважно 
перевіряти визначення дивідендів у Конвенції. І повторимося, що у будь-якому разі 
для застосування умов міжнародного договору варто отримувати від 
контрагентів довідки щодо їх статусу незалежно від країни резидентства.  

Крім цього радимо ознайомитися детально із УПК №480. Усі суб’єкти 
господарювання мають право застосовувати її у своїй діяльності та вона містить 
відповіді на більшість питань, що виникають. 

Швидка судова процедура стягнення незначного розміру дебіторської 
заборгованості: наказне провадження 

Подекуди підприємства-кредитори зіштовхуються з підприємствами-боржниками, 
які різноманітними хитрощами намагаються відтягнути момент розрахунку за 
поставлений товар/надані послуги/виконані роботи. Ситуація може особливо 
загострюватися на фоні подій воєнного стану.  

Оскільки підприємства-кредитори зазвичай обізнані з тим, що класичні судові 
процеси є тривалими та витратними, а їх супроводження як правило вимагає залучення 
юридичних радників або суттєвого відволікання внутрішніх ресурсів, такі підприємства-
кредитори застосовують практику досудового (претензійного) врегулювання 
заборгованості, особливо у незначних спорах.  

Утім, на жаль, «етика» ведення бізнесу боржниками часто не відповідає 
стандартам та очікуванням кредиторів, в результаті досудове врегулювання не приносить 
бажаного результату у короткі строки.  

Ми спробуємо розглянути чи не існує більш дієвий альтернативний досудовому 
врегулюванню варіант дій. 

Наказне провадження, врегульоване ст.147-160 ГПК. 

Дане провадження призначено для розгляду наступних справ (критерії наказного 
провадження): 

• вимога кредитора ґрунтується на письмовому договорі (у т.ч. укладеному у  

https://www.mof.gov.ua/storage/files/480.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12/conv#n2614
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спрощений спосіб); 

• вимога кредитора стосується стягнення саме грошової заборгованості; 

• сума вимоги до боржника не перевищує 100 розмірів прожиткового  

мінімуму для працездатних осіб (в 2022р. – до 248 100 грн). 

Зауважимо, що кожна (!) накладна чи інший первинний документ, що підтверджує 
борг, може бути предметом окремої заяви про видачу судового наказу (з метою 
дотримання верхньої межі розміру вимог).  

Алгоритм застосування процедури коротко виглядає наступним чином: 

1) Підготовка заяви з додатками. 

2) Сплата судового збору (0,1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних 

осіб; в 2022 р. – 248,10 грн). 

3) Подання заяви з додатками в суд (доступний дистанційний формат, без  

звернення до Укрпошти).  

4) Якщо суд не вбачає підстав для відмови у задоволенні заяви (ГПК передбачає 

виключний перелік підстав для цього), суд видає судовий наказ. 

5) Суд надсилає боржнику копію судового наказу (з копією заяви стягувача та 

доданими до неї документами). 

6) Якщо боржник протягом 15 днів не подає заяву про скасування судового 

наказу або суд не приймає її до розгляду, суд видає кредитору судовий наказ з відміткою 
про набрання законної сили. 

7) Судовий наказ пред’являється кредитором до примусового виконання (до  

приватного виконавця чи державної виконавчої служби). 

У якості можливих переваг даного варіанту у порівнянні з досудовим 
врегулюванням та класичним позовним провадженням ми вбачаємо наступні:  

• досить короткий строк розгляду та видачі судового наказу: сама заява має 

бути розглянута протягом 5 днів, але деякий додатковий час відводиться на поштовий 
обіг та можливість подання боржником заяви про скасування судового наказу. 

• при цьому розгляд проводиться без судового засідання і повідомлення 

боржника. 

• суд не досліджує обґрунтованість заявлених вимог: для суду достатньо  

переконатися у наявності письмового договору та документів, що підтверджують суму 
боргу.  

• процедура не передбачає надання боржнику можливості подати    

заперечення/пояснення до видачі судового наказу, тобто, суд взагалі не аналізує позицію 
боржника.  

• навіть можлива позиція боржника про зміщення строку виконання  

грошового зобов’язання в силу наявності форс-мажорних обставин також не буде братися 
судом до уваги.   

• суттєво менший судовий збір, який не залежить від розміру вимоги до  

боржника.  

• для порівняння – судовий збір за подання позовної заяви за стандартною  

процедурою становить: 1,5% ціни позову, але не менше 1 і не більше 350 розмірів 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб. 

• за відсутності заяви боржника про скасування судового наказу судовий  

наказ видається заявнику та є виконавчим документом, що може бути негайно звернений 
до примусового виконання.  

• відповідно, боржник опиняється у ситуації, коли його діяльності можуть  

загрожувати обмеження у виконавчому провадженні, у зв’язку з цим боржник може 
виявляти більш конструктивну позицію щодо кредитора.   

• не передбачено можливості оскарження судового наказу в апеляційному та  
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касаційному порядку.  

• Можлива відмова у видачі судового наказу чи скасування судового наказу 

(про що буде зазначено далі) не перешкоджають пред’явленню позову за класичною 
процедурою позовного провадження. При цьому може бути врахований судовий збір, 
сплачений за видачу судового наказу.  

До можливих недоліків даного варіанту можна віднести наступні: 

1) Боржник має право подати заяву про скасування судового наказу. Це право 
обмежене строком (15 днів з дня вручення копії судового наказу) та потребує сплати 
судового збору (0,05 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб; в 2022р. – 
124,05 грн).  

2) Не виключаємо, що заявлення у складі вимог додаткових нарахувань 
(інфляційних нарахувань, процентів річних, штрафних санкцій тощо) може розглядатися 
судом як перешкода для видачі судового наказу. Утім, даний аспект потребує перевірки 
практикою.  

Враховуючи, що події останніх років змушують бізнес шукати шляхи оптимізації 
(мінімізації) витрат, підприємства-кредитори можуть власними силами за певним 
шаблоном (стандартизованим алгоритмом) проходити процедуру отримання судового 
наказу.  

Відповідно, кредитори можуть напрацювати алгоритм та потрібні шаблони, які 
будуть застосовуватися до боржників (звичайно, за умови відповідності вимог критеріям 
наказного провадження). 

 
Anna Khomiuk 
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