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  ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ В ЄРПН ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ/  
РОЗРАХУНКІВ КОРИГУВАННЯ НА СУМУ ПОКАЗНИКА «СУМ. 
ПЕРЕВИЩ»: РОЗ’ЯСНЕННЯ ДПС  

Платник ПДВ має право зареєструвати в порядку, визначеному абз. 1 п. 200 прим. 1.9 
ПКУ1, тільки ті податкові накладні за звітні періоди, в яких виникло перевищення 
задекларованих податкових зобов’язань над сумою податку в ЄРПН («сум. перевищ»). 

 

 

ЩО РОБИТИ 

Для цього платник податку в складі ПДВ-звітності за звітний 
(податковий) період, в якому задекларовано податкові зобов’язання, 
за якими податкові накладні не були зареєстровані в ЄРПН, в 
додатку 5 до декларації з ПДВ (таблиця 1.1) повинен зазначити 
інформацію про такі податкові накладні 

Водночас механізм реєстрації в ЄРПН податкових накладних/розрахунків коригування за 
рахунок показника «сум. перевищ» дозволяє платникам податку на суму податку, 
визначену п. 200 прим. 1.9 ПКУ (далі – «сум. НаклПеревіщ»), реєструвати в ЄРПН 
податкові накладні/розрахунки коригування, суми ПДВ за якими задекларовано в ПДВ-
звітності за відповідний звітний період. Звичайно, за умови сплати платником податку в 
бюджет задекларованих податкових зобов’язань, що не приводить до порушення 
принципу функціонування СЕА ПДВ. 

Так, при розрахунку показника «сум. НаклПеревищ» враховуються: 

 
суми ПДВ, обчислені виходячи з обсягу поставки товарів/послуг, зазначеного 
платником податку в ПДВ-звітності за відповідні звітні періоди; 

 
суми ПДВ, зазначені в податкових накладних/розрахунків коригування, 
зареєстрованих в ЄРПН за операціями з постачання товарів/послуг, здійснених 
протягом відповідних звітних періодів; 

 
суми податкових зобов’язань з ПДВ, задекларовані до сплати в бюджет (з 
урахуванням уточнюючих розрахунків); 

 
суми поповнення основного рахунку в СЕА ПДВ. 

Отже, реєстрація податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН здійснюється: 

 
за умови, що сума показника «сум. Накл» більше або дорівнює значенню суми ПДВ 
в таких податкових накладних/розрахунках коригування; або 

 
на суму позитивного значення показника «сум. НаклПеревищ», розрахованого за 
відповідний звітний період. 

                                                 
1
  Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI 

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ  
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Водночас в рамках СЕА ПДВ виключена можливість реєстрації в ЄРПН податкових 
накладних/розрахунків коригування, які не забезпечені коштами або «вхідним» 
податковим кредитом. Це зі свого боку відповідає принципу функціонування СЕА ПДВ, 
визначеного ст. 200 прим. 1 ПКУ. 

Джерело: ІПК ДПСУ від 20.09.2019 р. № 335/6/99-00-04-02-03-15/ІПК. 

 ЯК МОЖНА ДІЗНАТИСЯ ЗАЛИШОК КОШТІВ НА ЕЛЕКТРОННОМУ 
РАХУНКУ В СЕА ПДВ: РОЗ’ЯСНЕННЯ ДПС  

Так, платники ПДВ можуть: 

 
отримати інформацію через інформаційно-телекомунікаційну систему «Електронний 
кабінет»/меню «Система електронного адміністрування ПДВ»/ опція «Реєстр 
транзакцій»; 

 
подати за допомогою програмного забезпечення для подання податкової звітності в 
електронній формі запит J1302301/F1302301 «Запит щодо отримання реквізитів 
електронного рахунку та інформації про залишок коштів на такому рахунку». У 
відповідь на такий запит платник ПДВ отримає витяг J1402301/F1402301 «Витяг про 
реквізити електронного рахунку та інформацію про залишок коштів на такому 
рахунку». 

Джерело: роз’яснення ДПСУ з категорії 101.17 розділу «Запитання-відповіді з Бази знань» 
ЗІР (zir.sfs.gov.ua). 

 

 ОБ’ЄДНАНА ЗВІТНІСТЬ З ПДФО ТА ЄСВ: ЗАКОНОПРОЕКТИ 
ВЖЕ ПІДПИСАНО   

Президент підписав Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування та податку на доходи фізичних осіб» (законопроект № 1072) та 
Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо подання єдиної звітності з 
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та 
податку на доходи фізичних осіб» (законопроект № 1057). 

 

 

НОВАЦІЇ 

Вводиться квартальна звітність з ПДФО та ЄСВ з розбивкою по 
місяцях звітного кварталу 

 

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ  
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 КНИГА ОБЛІКУ ДОХОДІВ  ТУРИСТИЧНОГО АГЕНТА: ПРАВИЛА 
ВЕДЕННЯ  

Об’єктом оподаткування туристичного агента – платника єдиного податку є сума 
агентської винагороди, отриманої від туристичного оператора. На цьому наголосили 
фахівці ДПСУ в ІПК від 19.09.2019 р. № 303/6/99-00-04-07-03-15/ІПК та одночасно 
нагадали деякі правила заповнення Книги обліку доходів (далі – Книга). 

 

 

ПРАВИЛА 

У графах 2-6 Книги щодня відображається дохід від провадження 
господарської діяльності, що оподатковується за ставками, 
встановленими відповідно до пп. 2 п. 293.3 ПКУ, з сумарним 
підсумком за місяць, квартал, рік, зокрема отримана сума коштів за 
продані товари, виконані роботи, надані послуги протягом 
податкового (звітного) періоду в грошовій формі (окремо в 
готівковій та безготівковій), матеріальній або нематеріальній формі 

Записи в Книзі ведуться за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід, 
зокрема про кошти, що надійшли на поточний рахунок платника податку та/або отримані 
готівкою, вартості безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг). 

 

НА ЗАМІТКУ 

Дані Книги використовуються платником податку для заповнення 
податкової декларації за єдиним податком 

Отже, в податковій декларації платник єдиного податку (туристичний агент) зазначає суму 
отриманої винагороди повіреного (агента), яка повинна відображатися в графі 6 Книги. 

Джерело: ІПК ДПСУ від 19.09.2019 р. № 303/6/99-00-04-07-03-15/ІПК. 

 ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ МОЖЛИВА ЛИШЕ ЗА 
НАЯВНОСТІ ВІДПОВІДНИХ ДОКУМЕНТІВ: НАГАДУВАННЯ 
ПОДАТКІВЦІВ  

 

ВАЖЛИВО 

Перелік документів, які повинні бути у ФОП, залежить від того, до 
якої групи платників єдиного податку він відноситься, а також чи є 
він платником ПДВ 

 

ЄДИНИЙ ПОДАТОК  
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Фіскали нагадали, що фізособи – платники єдиного податку I та II груп, а також III групи (не 
є платником ПДВ) ведуть Книгу обліку доходів, тому вона повинна бути у них на робочому 
місці. 

У платників єдиного податку III групи (які є платниками ПДВ) на робочому місці повинна 
бути Книга обліку доходів та витрат, оскільки в ній вони відображають свої доходи та 
витрати. 

 

НА ЗАМІТКУ 

Виписка з реєстру платників єдиного податку не обов’язково 
повинна бути на робочому місці у підприємця. Адже цей документ 
ФОП отримує за бажанням 

Джерело: повідомлення ДПС в Донецькій області. 

 

 ЯК ПЛАТНИКАМ КОРИГУВАТИ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ З АКЦИЗНОГО 
ПОДАТКУ: РОЗ’ЯСНЕННЯ КОНТРОЛЕРІВ  

Вони зазначили, що зараз відкоригувати показники акцизних накладних, складених за 
формою, затвердженою Наказом № 2182, та зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних 
накладних до 15.07.2019 р. (включно), не можна. А все тому, що такого механізму не 
передбачено чинною нормативною документацією. 

Також контролери нагадали: для збільшення обсягу пального, на яке можна 
зареєструвати акцизні накладні/розрахунки коригування, відповідно до пп. 232.4.2 ПКУ 
можна зареєструвати заявку на поповнення (коригування) залишку пального за умови 
наявності на обліковій картці сум коштів сплаченого акцизного податку, не менше суми 
акцизного податку, розрахованого з обсягу пального в такій заявці. 

 

 ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ, ЯКЩО НА 
ПІДПРИЄМСТВІ ШТАТНИМ РОЗПИСОМ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА 
ПОСАДА ГОЛОВБУХА: ПОЯСНЕННЯ ДФС  

Зазвичай це трапляється, коли на підприємстві веде бухгалтерський облік та подає 
податкову звітність безпосередньо сам керівник. 

                                                 
2
  Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження форм заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального, акцизної 

накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, Порядку заповнення акцизної накладної, 
розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального» від 25.02.2016 р. № 218 

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК  

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК  
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ЩО РОБИТИ 

В такому випадку податкову декларацію необхідно підписувати 
тільки в графі «керівник». А в графі «головний бухгалтер» потрібно 
поставити прочерк 

Джерело: повідомлення ГУ ДПС у Волинській області. 

 

 НОВІ ЗАКОНОПРОЕКТИ ЩОДО СФЕРИ ТОРГІВЛІ ТА  ПОСЛУГ 

З моменту появи законопроекти «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг» (№ 1073) та «Про внесення змін до 
Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері 
торгівлі, громадського харчування та послуг» щодо детінізації розрахунків у сфері 
торгівлі та послуг» (№ 1053-1) стали об’єктами підвищеної уваги. 20 вересня Верховна 
Рада розглянула в другому читанні та схвалила в цілому відповідні законопроекти. 

Наведемо докладніше новації зазначених законопроектів, які вступлять в силу через 6 
місяців з дня, наступного за днем їх опублікування (з певними винятками). 

 
Передбачено введення так званих програмних РРО. Йдеться про програмний 
(програмно-апаратний або програмно-технічний) комплекс, який використовується 
на будь-якому пристрої. Фіскальні функції програмного РРО будуть реалізовані 
через фіскальний сервер контролюючого органу. Важливо, що перед другим 
читанням в законопроекті дописали, що контролюючий орган забезпечує відповідне 
безкоштовне програмне рішення для використання підприємством. 

 
Поряд з паперовим фіскальним звітним чеком, фіскальним звітом та денним звітом 
буде введено застосування електронних аналогів. Суб’єкти господарювання, які 
використовують програмні РРО, повинні будуть подавати в контролюючі органи по 
провідним або безпровідним каналам зв’язку електронні фіскальні звіти та 
електронні фіскальні звітні чеки. 

 
Особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, 
як і раніше може видаватися паперовий розрахунковий документ або він же в 
електронній формі. Зокрема, шляхом відтворення на дисплеї РРО (пристрої з 
програмним РРО) QR-коду. 

 
На період відсутності зв’язку між програмним РРО та фіскальним сервером 
контролюючого органу проведення розрахункових операцій дозволяється в режимі 
офлайн, який може тривати не більше 36 годин, зі створенням електронних 
розрахункових документів. Останнім будуть присвоюватися фіскальні номери з 
діапазону фіскальних номерів, сформованих фіскальним сервером. Підприємство 
зможе використовувати такі номери не більше 168 годин протягом календарного 
місяця. 

ГОТІВКОВІ РОЗРАХУНКИ  
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Народні обранці погодилися-таки і на ідею введення винагороди споживачам, які 
поскаржаться на порушення встановленого порядку проведення розрахункових 
операцій. Якщо фінансові санкції, визначені в п. 1 ст. 17 Закону № 265/95-ВР3, 
будуть застосовані згідно з рішенням, прийнятим за результатами перевірки, 
проведеної на підставі скарги покупця (споживача), то останнім із застосованих 
штрафних (фінансових) санкцій компенсується 100% вартості придбаних товарів 
(робіт, послуг), зазначених у його скарзі. Компенсація можлива, якщо вартість 
товарів (робіт, послуг) в межах однієї розрахункової операції, щодо яких подано 
звернення покупця, становить понад 850,00 грн. в день їх отримання покупцем 
(споживачем).  

 

 

УВАГА 

Вимоги до скарг покупців (споживачів) про порушення 
встановленого порядку проведення розрахункових операцій та 
правило про виплату в якості компенсації 100% вартості придбаних 
товарів (робіт, послуг), зазначених у скарзі, наберуть чинності тільки 
з 01.10.2020 р. 

 

 
Законопроектами № 1053-1 та 1073, будуть суттєво оновлені розміри штрафних 
санкцій, а також введені нові. Скажімо, за порушення, передбачені п. 1 ст. 17  
Закону № 265/95-ВР (незастосування РРО, проведення розрахункових операцій на 
неповну суму тощо), штрафи становитимуть: 100% вартості проданих з 
порушеннями товарів (робіт, послуг) – за порушення, вчинене вперше, і 150% – за 
кожне наступне.  

 

 

УВАГА 

До 1 жовтня 2020 р. санкції, визначені п. 1 ст. 17 Закону № 265/95-ВР, 
застосовуються в таких розмірах: 10% вартості проданих з 
порушеннями товарів (робіт, послуг) – за порушення, вчинене 
вперше, і 50% – за кожне наступне 

 

 

 
В п. 296.10 ПКУ буде зафіксовано, що РРО та/або програмні РРО не 
застосовуються платниками єдиного податку тільки І групи. Передбачено і 
перехідний період: до 01.01.2021 р. РРО та/або програмні РРО не застосовуються 
платниками єдиного податку ІІ-IV груп (фізособи-підприємці) незалежно від 
обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не 
перевищує 1 млн. грн. (крім зазначених видів діяльності). 
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 ЗАКОНОПРОЕКТ ЩОДО НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ ЄСВ  

 У стінах парламенту з’явився законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про 
збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування» (щодо усунення дискримінації по колу платників)» від 20.09.2019 р.  
№ 2166. 

 

МЕТА ЗАКОНОПРОЕКТУ 

Вдосконалити норми чинного законодавства щодо нарахування та 
сплати ЄСВ особами, які здійснюють незалежну професійну 
діяльність 

Зокрема, народні обранці пропонують внести зміни до ст. 4 та ст. 7 Закону № 2464-VI4, 
завдяки яким планують поширити пільги зі сплати ЄСВ на пенсіонерів, які здійснюють 
незалежну професійну діяльність. 

Крім того, законопроект повинен врегулювати питання сплати ЄСВ у разі безпідставного 
встановлення фізособам-підприємцям ознаки незалежної професійної діяльності. 

 

 ЗМІНИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ  

В середині вересня парламентом прийнятий Закон «Про внесення змін до 
Кримінального кодексу України та Кримінально-процесуального кодексу України 
щодо зменшення тиску на бізнес». 

Про які зміни йдеться, підведемо підсумок. 

 
З ККУ5 виключається ст. 205, якою встановлено кримінальну відповідальність за 
створення або придбання фіктивного підприємства для прикриття незаконної 
діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона. 

 
Підвищиться сума для кваліфікації кримінального злочину за ухилення від сплати 
податків до бюджету. 

 
Підвищаться розміри штрафів за умисне ухилення від сплати податків, зборів 
(обов’язкових платежів). 
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5
  Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III 

ПЕНСІЙНЕ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

КОНТРОЛЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  
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Так, якщо ці діяння, вчинені службовою особою підприємства (установи, організації) або 
фізособою-підприємцем, призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи 
державних цільових фондів коштів у значних розмірах, штраф – від 3 до 5 тис. н.м.д.г. 
(раніше було від 1 до 2 тис. н.м.д.г.) з позбавленням права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

За ті самі дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони призвели до 
фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у великих 
розмірах, передбачений штраф від 5 до 7 тис. н.м.д.г. (раніше було від 2 до 3 тис. н.м.д.г.) 
або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк 
до трьох років. 

Закон набрав чинності з 25.09.2019 р. 

Джерело: Закон № 101-IX6. 

З повагою,  

Валерій Бондар 

Генеральний директор 

HLB Ukraine 

м. Київ, вул. Гусовського, 11/11, офіс 3 

+38 044 291 30 10, +38 067 465 59 96 

office@hlb.com.ua, www.hlb.com.ua 
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