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 ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ ЗА 
ЩОДЕННИМИ ПІДСУМКАМИ ОПЕРАЦІЙ, ПОЧИНАЮЧИ З 
01.01.2020 Р.: РОЗ’ЯСНЕННЯ ДПС 

На сьогодні платник податків у податковій накладній, яка складається за щоденними 
підсумками операцій, групує в графі «Опис (номенклатура) товарів/послуг продавця» 
товари/послуги за групами, відповідними певному коду товару згідно з УКТ ЗЕД/коду 
послуги згідно з ДКПП. Причому графи 4, 5, 6 та 7 податкової накладної можна не 
заповнювати. 

 

 

ВАЖЛИВО 

У податкових накладних за щоденними підсумками операцій, які 
будуть складатися починаючи з 01.01.2020 р., показники табличної 
частини розділу Б повинні заповнюватися за загальними правилами, 
встановленими Порядком № 13071 

Зокрема, цими правилами передбачено заповнення табличної частини розділу Б 
податкової накладної в розрізі номенклатури поставки товарів/послуг, а саме: 

 
у графі 2 зазначається опис (номенклатура) товарів/послуг продавця; 

 
у графах 3.1, 3.3 – код товару згідно з УКТ ЗЕД або код послуги згідно з ДКПП; 

 
у графах 4 та 5 – одиниця виміру товарів/послуг; 

 
у графі 6 – кількість (обсяг) постачання товарів/послуг; 

 
у графі 7 – ціна поставки одиниці товару/послуги без урахування ПДВ; 

 
у графі 8 – код ставки; 

 
у графі 10 – обсяг поставки (база оподаткування) без урахування ПДВ; 

 
у графі 11 – сума ПДВ. 

Таким чином, доведеться заповнювати всі графи табличної частини податкової 
накладної, в т.ч. графи 4, 5, 6 та 7. 

Джерело: ІПК ДПСУ від 28.11.2019 р. № 1639/5/99-00-07-03-02-16/ІПК. 

 

 

                                                 
1
  Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної» від 31.12.2015 р.  

№ 1307 

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 
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 ВИКЛЮЧЕННЯ З ПЕРЕЛІКУ РИЗИКОВИХ ПЛАТНИКАХ ПОДАТКІВ: 
СУДОВА СПРАВА 

Верховний Суд відмовив у задоволенні позову про виключення з переліку 
ризикових платників податків, мотивуючи тим, що права платника податку не 
порушуються. Хоча це і викликає блокування всіх без винятку податкових 
накладних. 

У березні 2018 р. Комісія ДФС прийняла протокольне рішення про включення ТОВ до 
переліку ризикових платників податків, що в подальшому стало підставою для 
призупинення реєстрації всіх податкових накладних. 

ТОВ, вважаючи таке рішення необґрунтованим та безпідставним, звернулося до суду. 

Суд першої інстанції частково задовольнив позовні вимоги, пояснюючи це тим, що 
поширення на ТОВ критеріїв ризиковості породжує правові наслідки для позивача. 
Оскільки внесення його до Журналу ризикових платників податків є підставою для 
призупинення реєстрації всіх податкових накладних, поданих ним на реєстрацію. 

Однак суд апеляційної інстанції скасував рішення суду першої інстанції та ухвалив нове 
рішення про відмову у задоволенні позовних вимог. Його підтримав і Верховний Суд, 
зазначивши: 

 
обов’язковою ознакою дій суб’єкта владних повноважень, які можуть бути оскаржені 
в суді, є те, що вони безпосередньо породжують певні правові наслідки для суб’єктів 
відповідних правовідносин і мають обов’язковий характер; 

 
дії контролюючого органу про внесення до Інтегрованої системи результатів 
засідання Комісії (за результатами якої не приймалося рішення про відмову в 
реєстрації податкової накладної) не породжують правових наслідків для платників 
податків і не порушують їх права; 

 
внесення до системи АІС «Податковий блок» податкової інформації на  
відповідність ТОВ критеріям ризиковості є одним із заходів зі збору, обробки та 
використання інформації, необхідної для виконання покладених на відповідача 
функцій і завдань. 

До того ж Верховний Суд нагадав і про інші свої постанови, в яких була висловлена 
аналогічна правова позиція щодо застосування зазначених норм матеріального права 
(постанови Верховного Суду від 25.04.2018 р. за справою № 826/1902/15, від 18.09.2018 р. 
за справою № 818/398/15). 

 

ВИСНОВОК 

Отже, в даному випадку не існує реального ефективного правового 
способу захисту від зазначених дій податківців 

Джерело: Постанова Верховного Суду від 20.11.2019 р. за справою № 480/4006/18. 
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 ШТРАФИ ЗА НЕСВОЄЧАСНУ РЕЄСТРАЦІЮ / НЕ РЕЄСТРАЦІЮ 
АКЦИЗНИХ НАКЛАДНИХ 

 

УВАГА 

З 1 грудня 2019 р. набрали чинності штрафні санкції, передбачені  
пп. 1202.1-1202.3 ПКУ2, за несвоєчасну реєстрацію / не реєстрацію 
акцизних накладних та розрахунків коригування до акцизних 
накладних, а також другого примірника акцизної накладної в 
Єдиному реєстрі акцизних накладних 

Спеціалісти ГУ ГНС в м. Києві нагадали, що відповідні штрафні санкції могли б 
накладатися вже з 01.10.2019 р., однак Законом № 129-IX3 застосування  
пп. 1202.1-1202.3 ПКУ було відстрочено.  

 

 

ВАЖЛИВО 

Зазначені штрафи не застосовуються до акцизних накладних/ 
розрахунків коригування, які платник зобов’язаний скласти з 1 липня 
по 30 листопада 2019 р. включно 

Водночас не змінився порядок введення штрафних санкцій, передбачених п. 1281.2 ПКУ 
за відсутність реєстрації акцизних складів в СЕАРП і СЕ та п. 1281.3 ПКУ за 
незабезпечення розпорядниками акцизного складу своєчасної подачі до контролюючого 
органу електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального і обсязі 
звернення пального або спирту етилового. Так, норми п. 1281.2 ПКУ застосовуються з 
01.10.2019 р., а норми п. 1281.3 – будуть застосовуватися з 01.01.2020 р. 

Джерело: повідомлення на офіційному порталі ГУ ДПС у м. Києві. 

 В ДЕКЛАРАЦІЮ ЗА ЯКИЙ ПЕРІОД ПОВИННІ ПОТРАПИТИ ОБСЯГИ 
ПАЛЬНОГО, ЯКЩО РЕЄСТРАЦІЯ ПЕРШОГО І ДРУГОГО 
ЕКЗЕМПЛЯРІВ АКЦИЗНОЇ НАКЛАДНОЇ ПРИПАЛИ НА РІЗНІ МІСЯЦІ: 
РОЗ’ЯСНЕННЯ КОНТРОЛЕРІВ  

Обсяги пального відображаються в декларації акцизного податку за той звітний період, в 
якому здійснено реєстрацію в ЄРАН першого і другого примірників акцизних накладних/ 
розрахунків коригування незалежно від того, чи був порушений платником термін 
реєстрації зазначених документів. 

 

                                                 
2
  Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI 

3
  Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг» від 20.09.2019 р. № 129-IX 

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК 
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ВАЖЛИВО 

Якщо перший та другий примірники акцизної накладної 
зареєстровані в різних податкових періодах, то показники акцизної 
накладної відображаються в декларації за період, в якому 
зареєстрований другий примірник акцизної накладної 

Фахівці ДПСУ також відзначили: у разі порушення особою, яка реалізують пальне, 
порядку заповнення та/або порядку реєстрації акцизної накладної в ЄРАН 
одержувач пального має право протягом 60 календарних днів, наступних за днем 
реалізації пального, подати до контролюючого органу заяву зі скаргою на таку особу, 
яка реалізує паливо. 

 

НА ЗАМІТКУ 

До заяви додаються копії первинних документів, що підтверджують 
факт отримання пального, або додаткові письмові пояснення 
суб’єкта господарювання, який фактично не отримував пальне, але 
зазначений у зареєстрованій в ЄРАН акцизній накладній як 
одержувач пального (п. 231.10 ПКУ) 

Джерело: ІПК ДПСУ від 22.11.2019 р. № 1493/6/99-00-07-03-03-15/ІПК. 

 

 ЗБІЛЬШЕННЯ ПОКАЗНИКА ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ  

Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 р.» передбачається, 
зокрема, зростання показника прожиткового мінімуму. 

Від розміру цього показника станом на 1 січня 2020 р. залежить розмір податкової 
соціальної пільги (далі – ПСП), який буде діяти протягом усього 2020 р. 

Таким чином, розмір загальної ПСП у 2020 у. складе 1 051 грн. (2 102 грн. х 50%). 

Розміри ПСП, які можна застосувати до зарплати в специфічних випадках, стануть трохи 
вище: 

 
для платника податків, на утриманні у якого двоє і більше дітей віком до 18 років 
(100% загальної ПСП), в розрахунку на кожну таку дитину (пп. 169.1.2 ПКУ) –  
1 051 грн. х кількість дітей (у віці до 18 років); 

 
для платника податків, який відповідає одній з ознак, перерахованих в пп. 169.1.3 
ПКУ (150% загальної ПСП). При цьому пільга на дітей згідно з пп. «а» і «б»  
пп. 169.1.3 ПКУ надається в розрахунку на кожну дитину – 1 576,50 грн. х кількість 
дітей (у віці до 18 років); 

 
для осіб, перерахованих у пп. 169.1.4 ПКУ (200% загальної ПСП) – 2 102 грн. 

ПРАЦЯ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА  



6 

На застосування ПСП у 2020 р. має право кожен працівник, який одержує заробітну плату 
не більше 2 940 грн. 

Однак у разі застосування пільг на дітей, передбачених в пп. 169.1.2, пп. «а» і «б»  
пп. 169.1.3 ПКУ, цей показник збільшується кратно кількості дітей. 

 

 ЗАХИСТ ПРАВ ПОТЕРПІЛИХ НА ВИРОБНИЦТВІ У РАЗІ 
ЛІКВІДАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА  

 

УВАГА 

Згідно з рішенням уряду від 4 грудня, кошти для покриття витрат на 
страхові виплати потерпілим на виробництві працівникам або 
членам їх сімей буде відшкодовувати Фонд соціального страхування 
України у випадках ліквідації підприємств, на яких було завдано 
шкоди їхньому здоров’ю або життю 

Раніше порядок такого відшкодування стосувався лише випадків банкрутства підприємств, 
а зараз поширюється також і на ліквідацію платоспроможних підприємств. 

Джерело: повідомлення Мінсоцполітики. 

 МІНІМАЛЬНИЙ ТА МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ЛІКАРНЯНИХ І 
ДЕКРЕТНИХ 

Законодавство про соціальне страхування встановлює поріг на мінімальний  
та максимальний розмір лікарняних та декретних. Отже, якими вони будуть у  
2020 р.? 

Мінімуми, які встановлює ч. 4 ст. 19 Закону № 1105-XIV4. 

Якщо за останні 12 місяців перед настанням страхового випадку страховий стаж 
застрахованої особи становив менше 6 місяців, тоді сума: 

 
лікарняних визначається виходячи з нарахованої зарплати, з якої сплачується ЄСВ, 
але вона не може бути більше розміру допомоги, обчисленого з мінімальної 
зарплати, встановленої на момент настання страхового випадку, тобто в 2020 у. – 
4 723 грн.; 

 
декретних – виходячи з нарахованої зарплати, з якої сплачується ЄСВ, але: 

 

                                                 
4
  Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV 

ПЕНСІЙНЕ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
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 не більше розміру допомоги, обчисленого з двократного розміру мінімальної 
зарплати, встановленої на момент настання страхового випадку: у 2020 р. – 
9 446 грн.; 

 не менше розміру допомоги, обчисленого з мінімальної зарплати, встановленої 
на момент настання страхового випадку: у 2020 р. – 4 723 грн. 

А максимум – сума допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за 
хворою дитиною або хворим членом сім’ї) та допомоги по вагітності та пологах в 
розрахунку на місяць не повинна перевищувати максимальну величину бази нарахування 
ЄСВ (ч. 2 ст. 24, ч. 2 ст. 26 Закону № 1105-XIV). У 2020 р. дана сума буде рівна 70 845 грн. 
(4 723 грн. х 15). 

До оподатковуваного доходу не включається сума нецільової благодійної допомоги, у т.ч. 
матеріальної, яку надають резиденти – юридичні або фізичні особи на користь платника 
податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми 
граничного розміру доходу, визначеного згідно з абз. 1 пп. 169.4.1 ПКУ, встановленого на 
1 січня такого року (пп. 170.7.3 ПКУ). 

Тому у 2020 р. неоподатковуваний розмір нецільової благодійної допомоги, у т.ч. 
матеріальної, що надається роботодавцем, складе 2 940 грн. 

Також, враховуючи вимоги пп. 165.1.39 ПКУ, до неоподаткованого податку не 
включаються вартість подарунків (а також призи переможцям та призерам спортивних 
змагань) – в частині, що не перевищує 25% однієї мінімальної зарплати (в розрахунку на 
місяць), за винятком грошових виплат у будь-якій сумі. У 2020 р. – 1 180,75 грн. 

 

 НЮАНСИ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ПРИ ЗБЕРІГАННІ ПАЛЬНОГО  

 

ПИТАННЯ 

Чи необхідна ліцензія на право зберігання пального, якщо 
надаються послуги зі зберігання пального іншим особам в місцях 
виробництва пального або місцях оптової або роздрібної торгівлі 
пальним, на які отримані відповідні ліцензії? 

У такому випадку суб’єкт господарювання зобов’язаний на кожне з таких місць мати 
ліцензію на право зберігання пального. 

Податківці це пояснюють тим, що ліцензія на виробництво пального або оптову або 
роздрібну торгівлю пальним не дає права на ведення діяльності зі зберігання пального 
іншим особам. 

Зберігають пальне за наявності ліцензії (ст. 15 Закону № 481/95-ВР5). 

                                                 
5
  Закон України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та 

пального» від 19.12.1995 р. № 481/95-ВР 

ЛІЦЕНЗУВАННЯ  
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Суб’єкт господарювання має право зберігати пальне без отримання ліцензії на право 
зберігання пального в місцях виробництва пального або місцях оптової або роздрібної 
торгівлі пальним, на які отримані відповідні ліцензії. 

Джерело: роз’яснення з категорії 115.05 розділу «Запитання-відповіді з Бази знань» ЗІР 
(zir.sfs.gov.ua). 

 

 ПЛАН ПЕРЕВІРОК ДЕРЖПРАЦІ НА 2020 РІК 

Держпраці Наказом № 1066 затвердила річний План перевірок на 2020 р., який 
розміщено на сайті Держпраці. 

До плану потрапили 16 905 суб’єктів господарювання, з якого можна дізнатися: 

 
предмет перевірки; 

 
ступінь ризику; 

 
дату початку перевірки та її строк; 

 
найменування контролюючого органу; 

 
сферу перевірки: 

 промислова безпека, охорона праці, поводження з вибуховими матеріалами 
промислового призначення, гігієна праці; 

 зайнятість населення, зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю. 

 ПЛАН ПЕРЕВІРОК ПФУ НА 2020 РІК 

ПФУ Наказом № 1477 затвердив річний План перевірок на 2020 р., який розміщено на 
сайті ПФУ. 

До плану потрапили 1 150 суб’єктів господарювання, з якого можна дізнатися: 

 
предмет перевірки; 

 
ступінь ризику; 

                                                 
6
  Наказ Державної служби України з питань праці «Про затвердження Плану заходів зі здійснення державного нагляду (контролю) Державної служби 

України з питань праці на 2020 рік» від 29.11.2019 р. № 106 
7
  Наказ Пенсійного фонду України «Річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю) Пенсійного фонду України на 2020  рік» від  

29.11.2019 р. № 147 

КОНТРОЛЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  
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дату початку перевірки та її строк. 

Також ПФУ вказав, що буде перевіряти, як суб’єкти господарювання дотримуються: 

 
порядок обчислення та сплати внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування (далі – пенсійний збір) відповідно до Закону № 1058-IV8; 

 
порядок сплати пенсійного збору, встановленого Законом № 400/97-ВР9; 

 
вимоги законодавства щодо нарахування та сплати пенсійного збору з операцій з 
купівлі-продажу нерухомого майна; 

 
відповідність персоніфікованих відомостей про заробітну плату (дохід, грошове 
забезпечення, допомогу, компенсацію) застрахованих осіб, на яку нараховано і з 
якої сплачено страхові внески, та інших відомостей, поданих страхувальниками до 
реєстру застрахованих осіб, даними первинних документів бухгалтерського обліку 
та інших документів платника. 

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 

                                                 
8
  Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV 

9
  Закон України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування» від 26.06.1997 р. № 400/97-ВР 
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