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 ОПОДАТКУВАННЯ БОНУСІВ, ЗАРАХОВАНИХ НА КАРТКУ 
ЛОЯЛЬНОСТІ  

ДПС розглянула ситуацію, коли згідно з правилами програми лояльності при реалізації 
товарів покупцеві нараховується певна сума бонусів, яка накопичується на карті 
лояльності. На суму таких бонусів покупець може отримати знижку при придбанні товарів 
і зменшити вартість придбаних ним товарів. 

Нарахування балів покупцям – учасникам бонусної програми на карту лояльності при 
придбанні ними товарів в мережі торгового підприємства (в т.ч. в інтернет-торговельної 
мережі) не є об’єктом оподаткування ПДВ. Тому немає підстав і для нарахування 
податкових зобов’язань з ПДВ за такою операцією у платника податків. 

А ось при зарахуванні бонусів в рахунок оплати вартості (частини вартості) товарів 
важливо те, як це впливає на вартість таких товарів: 

 
якщо вартість товарів фактично не зменшується (у бухобліку поставки таких 
товарів відображаються за вартістю, яка дорівнює сумі коштів, сплачених 
безпосередньо покупцем, і сумі бонусів, зарахованих в оплату вартості (частини 
вартості) таких товарів), то база оподаткування ПДВ поставлених товарів у такому 
випадку визначається виходячи з їх договірної вартості, до складу якої 
включаються: 

 сума коштів, сплачених безпосередньо покупцем; 

 сума бонусів (перерахованих у грошовий вираз), зарахованих в оплату вартості 
(частини вартості) таких товарів; 

 
якщо договірна вартість товарів зменшується на суму бонусів, нарахованих такому 
покупцеві (в бухобліку поставка таких товарів відображається за вартістю, яка 
дорівнює сумі коштів, сплачених безпосередньо покупцем), то база оподаткування 
ПДВ поставлених товарів визначається виходячи з їх договірної вартості. Причому 
до складу такої договірної вартості включається тільки сума коштів, сплачених 
покупцем в рахунок оплати вартості таких товарів. 

До того ж зазначені бонуси в окремих рядках податкової накладної не вказуються, а тільки 
можуть змінювати ціну поставки та базу оподаткування, які вказані у відповідних графах 
податкової накладної. 

Крім того, при проведенні розрахунків з попередньої (авансової) оплати з використанням 
раніше нарахованих бонусів за товар (послугу) такі розрахунки здійснюються через РРО із 
зазначенням в касовому чеку, наприклад, «бонус». Також сума використаного бонусу 
зазначається в касовому чеку при поверненні товару (послуги). 

Джерело: ІПК ДПСУ від 15.11.2019 р. № 1354/6/99-00-07-03-02-15/ІПК. 

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ  
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 ПРАВИЛА СКЛАДАННЯ ЗВЕДЕНОЇ ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ З 
ОДНАКОВИМ ТИПОМ ПРИЧИНИ 

Закарпатські податківці повідомили, що на виконання вимог п. 198.5 та п. 199.1 ПКУ1 
протягом звітного (податкового) періоду платник ПДВ може скласти кілька (дві і більше) 
зведених податкових накладних з однаковим типом причини. 

У разі нарахування ПДВ-зобов’язань відповідно до п. 198.5 та п. 199.1 ПКУ платник 
податку складає окремі зведені податкові накладні за товарами/послугами, необоротними 
активами, які призначені для їх використання/починають використовуватися: 

 
в операціях, які не є об’єктом оподаткування; 

 
в операціях, звільнених від оподаткування; 

 
в операціях, що здійснюються платником податку в межах балансу платника 
податку, в т.ч. передача для невиробничого використання, переведення виробничих 
необоротних активів до складу невиробничих необоротних активів; 

 
в операціях, які не є господарською діяльністю платника податку. 

Такі зведені податкові накладні складають не пізніше останнього дня звітного 
(податкового) періоду. 

У разі складання зведеної податкової накладної в графі «зведена податкова накладна» 
вказується код ознаки: 

 
1 – у разі нарахування податкових зобов’язань відповідно до п. 198.5 ПКУ; 

 
2 – у разі нарахування податкових зобов’язань відповідно до п. 199.1 ПКУ. 

У зведених податкових накладних, в яких зазначено код ознаки 1 або 2, в графі 
«Отримувач (покупець)» платник податку вказує власне найменування (П.І.Б.). У рядку 
«Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставляє умовний ІПН 
«600000000000», рядок «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та 
номер паспорта» не заповнює, а у верхній лівій частині вказує відповідний тип причини 
(04, 08, 09, 13). 

 

НА ЗАМІТКУ 

Порядком заповнення податкової накладної, затвердженим  
Наказом № 13072, не заборонено складання платником податку 
протягом звітного (податкового) періоду декількох зведених 
податкових накладних з однаковим типом причини 

Джерело: роз’яснення на веб-сайті ГУ ДПС у Закарпатській області. 

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

2
  Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної» від 31.12.2015 р.  

№ 1307 
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 ШТРАФИ ЗА НЕСВОЄЧАСНУ РЕЄСТРАЦІЮ В ЄРПН НОВОЇ 
ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ ПРИ ВИПРАВЛЕННІ ПОМИЛКИ У 
ІПН ПОКУПЦЯ  

У разі виправлення помилки в полі «Індивідуальний податковий номер покупця» 
податкової накладної продавець складає і реєструє в ЄРПН нову податкову накладну з 
правильним ІПН покупця. В полі «Дата складання» такої податкової накладної 
зазначається дата виникнення податкових зобов’язань продавця, тобто дата складання 
податкової накладної з неправильним ІПН покупця. 

 

УВАГА 

Якщо ж нову податкову накладну (з правильним ІПН покупця) 
зареєструють після закінчення граничного строку, встановленого  
п. 201.10 ПКУ, то до особи, відповідальної за її реєстрацію, 
застосують фінансові санкції, передбачені ст. 1201 ПКУ 

Правда, такі штрафи не застосовуються до податкової накладної, яка не надається 
одержувачу (покупцеві), складеної на поставку товарів/послуг для операцій, які: 

 
звільнені від оподаткування; або 

 
оподатковуються за нульовою ставкою. 

Джерело: повідомлення на офіційному веб-сайті ГУ ДПС у Дніпропетровській області. 

 ЯК ЗАПОВНЮЄТЬСЯ РОЗРАХУНОК КОРИГУВАННЯ ДО 
ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ, СКЛАДЕНОЇ ЗА ОПЕРАЦІЄЮ, 
ЗВІЛЬНЕНОЮ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ: РОЗ’ЯСНЕННЯ ДПС  

Платник ПДВ здійснює операції з постачання програмної продукції, звільнені від 
оподаткування ПДВ згідно з п. 26 підрозд. 2 розд. XX ПКУ. Але через деякий час 
покупець повертає дану продукцію. 

 

НА ЗАМІТКУ 

В такому випадку постачальник – платник ПДВ складає розрахунок 
коригування до податкової накладної, складеної на операцію з 
постачання даної продукції. Причому реєструє в ЄРПН даний 
розрахунок коригування також постачальник 

Розрахунок коригування заповнюється аналогічно до порядку, передбаченому для 
податкових накладних. 

Реквізити заголовної частини розрахунку коригування повинні відповідати 
аналогічним реквізитами податкової накладної, до якої він складається. 
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Такий алгоритм заповнення розрахунку коригування до податкової накладної надала 
ДПСУ в ІПК від 28.10.2019 р. № 1049/6/99-00-07-03-02-15/ІПК. 

ДПС роз’яснила, протягом якого терміну комісія центрального рівня розглядає скаргу на 
рішення комісії регіонального рівня про відмову в реєстрації податкової накладної/ 
розрахунку коригування в ЄРПН. 

Йшлося про 10 календарних днів від дня отримання такої скарги ДПСУ.  

 

ВАЖЛИВО 

Термін розгляду скарги не може бути продовжений 

Якщо ж вмотивоване рішення за скаргою платника податків не надсилається платнику 
податків протягом 10-денного терміну, така скарга вважається повністю 
задоволеною (пп. 56.23.4 ПКУ). Даний статус вона набуває з дня, наступного за останнім 
днем зазначеного строку. 

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

 

 ОБЛІК АМОРТИЗАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПРИ 
ОБЧИСЛЕННІ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПЛАТНИКОМ ПОДАТКІВ, 
ЯКИЙ ЗАСТОСОВУЄ ПОЛОЖЕННЯ МСФЗ  

У липні платнику податку на прибуток, який веде облік за МСФЗ, податківці видали 
індивідуальну консультацію (ІПК ДФСУ від 17.07.2019 р. № 3317/6/99-99-15-02-02-15/ІПК), 
в якій прописали: 

«...Платники податків, які застосовують положення міжнародних стандартів бухобліку, при 
обчисленні податку на прибуток НЕ враховують амортизацію об’єктів основних 
засобів, що знаходяться на консервації, капітальному ремонті, модернізації, 
модифікації, добудові, дообладнанні, реконструкції». 

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК 
 

Алгоритм 

У розділі А табличної частини розрахунку коригування, 
складеного у зв'язку з поверненням покупцем продукції, 
поставленої без ПДВ (операції з поставки якої звільнялися 
від оподаткування ПДВ), заповнюється тільки рядок VIII 

У розділі Б табличної частини такого розрахунку коригування 
в графі 2.1 зазначається відповідний код причини 
коригування і заповнюються відповідні графи 
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Аргументували це тим, що період перебування основного засобу на  
консервації, капітальному ремонті, модернізації, модифікації, добудові, дообладнанні, 
реконструкції не є строком корисного використання (експлуатації) такого основного 
засобу. 

Платник податків дану ІПК оскаржив, і суд її скасував. 

Було встановлено, що відповідно до МСФЗ 16 «Основні засоби», строк корисного 
використання, який є, зокрема, періодом, протягом якого очікується, що актив буде 
придатний для використання, охоплює в т.ч. період, коли основні засоби знаходилися на 
консервації, ремонті, реконструкції, модернізації, добудові, дообладнанні, реконструкції 
тощо. 

 

ВИСНОВОК 

Платник податків, який веде бухоблiк та фінзвітність за МСФЗ, НЕ 
припиняє в бухгалтерському обліку нараховувати амортизацію на 
основні засоби в періоді їх консервації, капітального ремонту, 
модернізації, модифікації, добудови, дообладнання, реконструкції 
тощо 

Отже, зазначена індивідуальна податкова консультація була визнана протиправною та 
скасована. 

Джерело: Рішення Донецького окружного адміністративного суду від 04.11.2019 р.  
№ 200/11764/19-А.  

 

 РОЗМІР ДОБОВИХ ВИТРАТ У ВІДРЯДЖЕННЯХ  

 

НОРМА ЗАКОНОДАВСТВА 

Відповідно до пп. «а» пп. 170.9.1 ПКУ, при службових відрядженнях 
не включають до оподатковуваного доходу витрати, не підтверджені 
документально, на харчування та фінансування інших власних 
потреб фізичної особи (добові витрати), якщо їх сума не перевищує 
0,1 розміру мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня 
податкового (звітного) року, в розрахунку за кожен календарний 
день такого відрядження 

Місячна мінімальна зарплата з 01.01.2020 р. – 4 723 грн. (ст. 8 Закону України «Про 
Державний бюджет України на 2020 рік»). 

Тому максимальний розмір неоподатковуваних добових у 2020 р. – 472,30 грн.  
на добу. 

 

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ  
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Максимальний розмір добових для відряджень за кордон у 2020 р. не зміниться, 
оскільки він встановлений в розмірі не вище 80 євро за кожен календарний день такого 
відрядження за офіційним обмінним курсом гривні до євро, встановленим Національним 
банком, в розрахунку за кожен такий день (пп. «а» пп. 170.9.1 НКУ). 

 

УВАГА 

Роботодавці можуть встановлювати і більший розмір добових 
витрат. Однак в такому випадку сума перевищення буде 
оподатковуваним доходом працівника у вигляді додаткового блага. 
Тому таке перевищення необхідно обкладати ПДФО за ставкою 18% і 
військовим збором за ставкою 1,5% 

Добові витрати включають в загальну суму авансу і видають працівникові до початку 
відрядження. 

Для бюджетних установ розмір добових визначає Постанова № 983: 

 
по Україні – 60 грн.; 

 
за кордон – в залежності від країни відрядження в доларах США згідно з додатком 1 
до Постанови № 98. 

Суму добових при відрядженнях визначають: 

 
в межах України та країн, в’їзд громадян України на територію яких не потребує 
наявності візи (дозволу на в’їзд), – згідно з наказом про відрядження та 
відповідними первинними документами; 

 
до країн, в’їзд громадян України на територію яких здійснюється за наявності візи 
(дозволу на в’їзд), – згідно з наказом про відрядження за наявності документальних 
доказів перебування особи у відрядженні: 

 відміток прикордонних служб про перетин кордону; 

 проїзних документів, рахунків на проживання; і/або 

 будь-яких інших документів, що підтверджують фактичне перебування особи у 
відрядженні. 

При відсутності зазначених відповідних підтверджуючих документів суму добових 
включають до оподатковуваного доходу. 

 

                                                 
3
  Постанова КМУ «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, які направляються у відрядження підприємствами, 

установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» від 02.02.2011 р. № 98 

1 

2 
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 КОРИГУВАННЯ У МЕТОДРЕКОМЕНДАЦІЯХ З БУХОБЛІКУ: 
ПЛАНИ МІНФІНУ  

У Методичних рекомендаціях з бухобліку основних засобів, затверджених  
Наказом № 5614, передбачать: 

 
Ліквідаційну вартість визначає комісія, створена наказом керівника підприємства, 
при введенні об’єкта в експлуатацію. 

 
Ліквідаційна вартість може дорівнювати нулю, якщо підприємство не може 
достовірно визначити суму, яку очікує від реалізації (ліквідації) основних засобів 
після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації). 

 
Повернення орендодавцю залишку невикористаних амортизаційних відрахувань на 
орендовані основні засоби орендар відображає за дебетом субрахунку  
685 «Розрахунки з іншими кредиторами» і кредитом субрахунку 311 «Поточні 
рахунки в національній валюті». При цьому у разі створення цільового фонду з 
відновлення таких основних засобів залишок невикористаного цільового фонду, що 
підлягає поверненню орендодавцю, відображається за дебетом рахунку  
48 «Цільове фінансування і цільові надходження» і кредитом субрахунку  
685 «Розрахунки з іншими кредиторами. 

У Методичних рекомендаціях з бухобліку запасів, затверджених Наказом № 25, із 
закупівельного акта приберуть необхідність вказувати місце складання. 

У Методичних рекомендаціях з бухобліку фінансових витрат, затверджених  
Наказом № 13006, передбачать, що вони не поширюються на юридичних осіб, які визнані 
мікропідприємствами, малими підприємствами, непідприємницькими товариствами, 
підприємствами, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно 
до податкового законодавства, а також на представництва іноземних суб’єктів 
господарської діяльності. 

У Методичних рекомендаціях щодо облікової політики підприємства, затверджених 
Наказом № 6357, уточнять: «Рахунки класу 9 «Витрати діяльності» ведуть всі 
підприємства з відкриттям за власним рішенням рахунків класу 8 «Витрати за 
елементами». 

Джерело: проект Наказу Мінфіну «Про затвердження Змін до деяких методичних 
рекомендацій Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку». 

 

                                                 
4
  Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів» від 30.09.2003 р.  

№ 561 
5
  Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів» від 10.01.2007 р. № 2 

6
  Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку фінансових витрат» від 01.11.2010 р.  

№ 1300 
7
  Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства та внесення змін до деяких 

наказів Міністерства фінансів України» від 27.06.2013 р. № 635 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК 
 

1 

2 

3 



9 

 

 ЯКУ АДРЕСУ ЗАЗНАЧАТИ ПРИ РЕЄСТРАЦІЇ РРО У РАЗІ 
ДОСТАВКИ ТОВАРІВ ПОКУПЦЕВІ: РОЗ’ЯСНЕННЯ ПОДАТКІВЦІВ 

 

 

НАГАДУВАННЯ ПОДАТКІВЦІВ 

Розрахунковий документ повинен містити найменування та адресу 
господарської одиниці. Тому у разі доставки товару покупцеві 
суб’єкт господарювання може використовувати портативний РРО 

Реєструється такий РРО в загальному порядку, проте необхідно враховувати окремі 
нюанси. 

Як відзначили податківці, портативний РРО може реєструватися на господарську 
одиницю, яка є стаціонарним або пересувним об’єктом. 

У заяві на реєстрацію портативного РРО вказується назва і адреса господарської одиниці, 
де будуть реалізовуватися товари (надаватися послуги) і здійснюватися розрахункові 
операції. 

 

НА ЗАМІТКУ 

При реєстрації портативного РРО за адресою стаціонарного об’єкта, 
такий РРО необхідно використовувати за цією адресою. 
Розрахунковий документ, що засвідчує доставку товару (надання 
послуги), повинен містити адресу розташування даного 
стаціонарного об’єкта 

Податківці також пояснили, що портативні РРО можуть реєструватися на кур’єрську 
службу доставки (автомобіль тощо) і використовуватися кур’єром безпосередньо на 
місці реалізації товару або надання послуги. 

В даному випадку у розрахунковому документі, що засвідчує доставку (продаж) товару 
(надання послуг), мають бути зазначені реквізити транспортного засобу. 

 

ВАЖЛИВО 

Для реєстрації РРО на кур’єрську службу доставки суб’єкт 
господарювання в п. 3 реєстраційної заяви повинен зазначити 
реквізити транспортного засобу (автомобіля, мотоцикла тощо), а 
також попередньо повідомити контролюючий орган про такий 
транспортний засіб як про об’єкт оподаткування згідно з вимогами  
п. 63.3 ПКУ 

Джерело: ІПК ДПСУ від 03.10.2019 р. № 570/6/99-00-05-04-01-15/ІПК. 

ГОТІВКОВІ РОЗРАХУНКИ 
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 ЗМІНИ У КОНВЕНЦІЇ МІЖ УРЯДОМ УКРАЇНИ І УРЯДОМ 
РЕСПУБЛІКИ КІПР  

Рада ратифікувала Протокол про внесення змін до Конвенції між Урядом України і 
Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання 
податковим ухиленням стосовно податків на доходи. 

У частині оподаткування дивідендів власника-компанії з часткою 20% і більше  
капіталу компанії, яка їх виплачує, відсоток оподаткування залишився старим – 5%. 
Але за новим правилом компанія, яка отримує дивіденди, не може бути  
товариством. 

Зміни торкнулися в основному виплат в інших випадках – ставка оподаткування від 
загальної суми дивідендів з 20% знижена до 15%. 

 

УВАГА 

Суттєво змінено також механізм оподаткування доходів від 
відчуження майна 

Так, доходи, одержувані нерезидентом від відчуження акцій, які отримують більше 50% їх 
вартості або більшої частини вартості прямо або посередньо від нерухомого майна, 
розташованого в іншій державі, можуть обкладатися в іншій державі. Але це правило не 
працює в частині доходів, отриманих від відчуження акцій: 

 
які котируються на визнаній фондовій біржі; 

 
у разі реорганізації корпорації; 

 
коли нерухоме майно, з якого акції отримали свою оцінку (вартість), є нерухомим 
майном, яке є об’єктом господарської діяльності; 

 
відкритого АТ; та 

 
подібні відсотки у фондах нерухомості. 

Джерело: Закон № 243-IX8. 

 

 

 

                                                 
8
  Закон України «Про ратифікацію Протоколу про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного 

оподаткування та попередження податкових ухиленням стосовно податків на доходи» від 30.10.2019 р. № 243-IX 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ  
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 ЩО НЕОБХІДНО ВВАЖАТИ ДОХОДОМ ФОП -КОМІСІОНЕРА, 
ЯКИЙ Є ЄДИННИКОМ, І ЯКИМ ЧИНОМ ЙОМУ ЗАПОВНЮВАТИ 
КНИГУ ОБЛІКУ ДОХОДІВ АБО КНИГУ ОБЛІКУ ДОХОДІВ І 
ВИТРАТ: РОЗ’ЯСНЕННЯ  

Спочатку податківці нагадали, що за договором комісії одна сторона (комісіонер) 
зобов’язана за дорученням комітента за плату вчинити один або кілька правочинів від 
свого імені, але за рахунок комітента. 

ФОП-комісіонер на єдиному податку при отриманні доходу у готівковій та безготівковій 
формі повинен записувати його у відповідній книзі обліку за підсумками робочого дня 
окремими рядками – в готівковій формі (після округлення) і безготівковій формі (без 
округлення). 

 

 

НАГАДУЄМО 

Під округленням необхідно розуміти математичну операцію, яка 
полягає у заміні в бік збільшення або зменшення з відповідною 
точністю. Враховувати необхідно і те, що округлення не є знижкою 
або надбавкою, рекламою або стимулюванням продажу товарів 
(робіт, послуг) 

Отже, ФОП-єдинник, який здійснює діяльність у сфері комісійної торгівлі, у відповідній 
книзі обліку повинен відображати всю суму коштів, що надійшла на поточний рахунок 
платника податку та/або отримана готівкою за договорами комісії. Тому, така сума коштів 
і буде оподатковуваним доходом єдинника-комісіонера. 

Джерело: ІПК ДПСУ від 12.11.2019 р. № 1285/6/99-00-04-07-03-15/ІПК. 

 

 ПРАВИЛА ПОДАННЯ ФОП ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО МАЙНОВИЙ СТАН 
І ДОХОДИ 

 

НАГАДУВАННЯ ДПС 

При відсутності об’єктів оподаткування або показників, що 
підлягають декларуванню, фізособа-підприємець не зобов’язана 
подавати декларацію про майновий стан і доходи 

Якщо фізособа-підприємець перейшла зі спрощеної системи оподаткування на загальну, 
то вона подає до контролюючого органу за місцем своєї податкової адреси декларацію 
про майновий стан і доходи за звітний (податковий) квартал. 

ЄДИНИЙ ПОДАТОК  

ПРИВАТНІ ПІДПРИЄМЦІ  
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НА ЗАМІТКУ 

Після закінчення року такий підприємець повинен подати 
декларацію за базовий (податковий) період, що дорівнює 
календарному року – протягом 40 к. дн., наступних за останнім 
календарним днем звітного (податкового) року 

Правда, подавати податкові декларації платник податків зобов’язаний за кожний 
встановлений ПКУ звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або за 
наявності показників, що підлягають декларуванню (абз. 1 п. 49.2 ПКУ). 

Тому за відсутності об’єктів оподаткування або показників, що підлягають 
декларуванню, у фізособи-підприємця не повинно бути жодних зобов’язань 
подавати податкову декларацію про майновий стан і доходи. 

Джерело: роз’яснення ДПС з категорії 104.09 розділу «Запитання-відповіді з Бази знань» 
ЗІР (zir.sfs.gov.ua). 

 

 ПРАВО СУДУ НА НАРАХУВАННЯ ПЕНІ  

Суди, встановивши при розгляді справи факт несплати платником податків 
податкового зобов’язання, що тягне за собою нарахування пені за певний період, 
мають всі повноваження визначити його і розрахувати суму пені, яка підлягає стягненню. 
Суди також мають право зобов’язати податковий орган провести розрахунок суми пені за 
певний період і надати його суду для врахування при прийнятті рішення. Про це заявив 
ВС/КАС. 

Також суд підтвердив, що нарахування пені контролюючим органом має бути розпочато 
відповідно до положень ст. 129 ПКУ після закінчення 10 календарних днів, наступних за 
днем отримання податкового повідомлення-рішення, а не за весь період заниження 
податкового зобов’язання. 

 

 ЗБІЛЬШЕННЯ РОЗМІРУ ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ  

З 1 грудня 2019 р. зросте один з показників соціальних стандартів. Йдеться про розміри 
прожиткового мінімуму, встановлені ст. 7 Закону № 2629-VIII9. 

 

 

                                                 
9
  Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 р. № 2629-VIII 

КОНТРОЛЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  

ІНШЕ 
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Отже, з 1 грудня прожитковий мінімум складе: 

 
на одну особу в розрахунку на місяць – 2 027 грн.; 

 
для основних соціальних і демографічних груп населення: 

 для дітей у віці до 6 років – 1 779 грн.; 

 для дітей у віці від 6 до 18 років – 2 218 грн.; 

 для працездатних осіб – 2 102 грн.; 

 для осіб, які втратили працездатність – 1 638 грн. 

Нагадаємо: мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюється в розмірі не 
менше прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня 
календарного року, тобто у 2019 р. – 1 921 грн. (ч. 6 ст. 6 Закону № 108/95-ВР10). Тому 
його розмір залишається незмінним протягом усього 2019 р. 

Зате зросте: 

 
сума оплати праці, яку індексують; 

 
допомога з безробіття; 

 
мінімальний розмір аліментів; 

 
плата за видачу ліцензії. 

Поки показники прожиткового мінімуму для працездатних осіб і мінімальної зарплати 
продовжують формувати чимало довідкових показників, серед яких сума добових, 
податкова соціальна пільга, обмеження лікарняних тощо. 

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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  Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР 

1 
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