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 ПИТАННЯ ДИСКОНТУВАННЯ СУМ НАДАНОЇ ПОЗИКИ: ХТО 
ДАЄ РОЗ’ЯСНЕННЯ  

 

ВАЖЛИВО 

Давати роз’яснення з питань правомірності застосування норм 
стандартів бухгалтерського обліку щодо дисконтування сум наданої 
позики – не в компетенції ДПС 

Про це заявили податківці в ІПК. 

Для вирішення питань, як вести бухоблік, необхідно звертатися до Мінфіну. 

Водночас в ДПС зазначили, що ПКУ1 не передбачає різниць для коригування 
фінансового результату за операціями з дисконтування безвідсоткової поворотної 
фінансової допомоги. 

Мінфін також не поспішає з вирішенням питань дисконтування, оскільки зараз ніяких його 
роз’яснень немає. 

Джерело: ІПК ДФСУ від 28.12.2019 р. № 2224/6/99-00-07-02-02-15/ІПК. 

 

 ОБКЛАДЕННЯ ПДФО ТА ВІЙСЬКОВИМ  ЗБОРОМ  ВАРТОСТІ  
ПОДАРУНКІВ  

 

  

УВАГА 

Не обкладається ПДФО та військовим збором вартість подарунків (а 
також призів переможцям та призерам спортивних змагань) в 
частині, що не перевищує 25% однієї мінімальної зарплати (з 
розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового 
року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі (пп. 165.1.39 
ПКУ). У 2020 р. – 1 180,75 грн. 

Якщо вартість подарунків перевищує даний розмір, то сума такого перевищення 
обкладається ПДФО як додаткове благо з урахуванням коефіцієнта п. 164.5 ПКУ. При 
цьому сума перевищення – об’єкт оподаткування військовим збором, але без 
застосування зазначеного коефіцієнта. 

  

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

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК  

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ  
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ВАЖЛИВО 

Коли ж за умовами рекламних заходів фізособам надається дохід у 
вигляді призів та заохочень, то вся їх сума (вартість) обкладається 
ПДФО та військовим збором на загальних підставах 

В черговий раз податківців не бентежить те, що юридична особа, яка проводить 
рекламний захід, не завжди може ідентифікувати фізичну особу, а тим більше вимагати 
від неї реєстраційний номер облікової картки платника податків. 

Джерело: ІПК ГУ ДПС у м. Києві від 27.12.2019 р. № 2190/10/26-15-33-18-12-ІПК. 

 ЧИ ОБКЛАДАТИ ПДФО УЧАСТЬ У СЕМІНАРІ (КОНФЕРЕНЦІЇ, 
НАВЧАННІ) НАЙМАНОГО ПРАЦІВНИКА: РОЗ’ЯСНЕННЯ 
ПОДАТКІВЦІВ 

  

УВАГА 

Кошти, сплачені роботодавцем на користь вітчизняних ВНЗів за 
навчання працівника, які не перевищують у 2020 р. 14 169 грн. за 
кожен місяць навчання, та витрати роботодавця у зв’язку з 
підвищенням кваліфікації працівника не включаються до складу 
оподатковуваного доходу такого працівника 

Але, якщо зазначену суму перевищити, кошти, сплачені роботодавцем за навчання 
працівника, прирівнюються до додаткового блага. Отже, з суми перевищення необхідно 
сплатити ПДФО (18%) та військовий збір (1,5%). 

Як пояснюють податківці, участь в семінарах передбачає отримання інформаційно-
консультаційних послуг на підставі укладеного договору з організатором семінару. 

 

  

ВИСНОВОК 

Якщо запрошеною стороною семінару і за умовами договору 
одержувачем інформаційно-консультаційних послуг є роботодавець, 
інтереси якого представляє працівник, то сплачена сума не є 
доходом такого працівника та є об’єктом обкладення ПДФО 

Водночас, якщо за умовами договору запрошеною стороною і отримувачем інформаційно-
консультаційних послуг є працівник, таку суму необхідно розглядати як дохід, отриманий 
таким працівником у вигляді додаткового блага. Тому в даному випадку вартість участі в 
семінарі (конференції тощо) включається до складу загального місячного (річного) 
оподатковуваного доходу працівника і оподатковується ПДФО за ставкою 18% та 
військовим збором за ставкою 1,5%. 

Джерело: роз’яснення з категорії 103.04 розділу «Запитання-відповіді з Бази знань» ЗІР 
(zir.sfs.gov.ua). 
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ЗБІЛЬШЕННЯ ЛІМІТІВ ДЛЯ ФОП: ЗАКОНОПРОЕКТ  

16.01.2020 р. Рада прийняла оновлення Податкового кодексу зі збільшеними 
лімітами для ФОП. Зміни закладені в законопроекті № 12102. 

У ньому несподівано депутати підтримали поправку, яка стосується підвищення лімітів 
для перебування на єдиному податку: 

для першої групи – з 300 тис. грн. до 1 млн.; 

для другої групи – з 1,5 млн. до 5 млн.; 

для третьої групи – з 5 млн. до 7 млн. 

Ця новина неабияк потішила ФОП, тому вони задаються головним питанням: а коли ж 
почнуть діяти такі позитивні зміни? 

Зараз можемо виходити лише з тексту порівняльної таблиці до другого читання 
законопроекту № 1210. 

В правці, внесеній нардепами, не зазначені особливості набрання чинності змін до 
п. 291.4 ПКУ. Прикінцеві положення в остаточній версії, звичайно ж, не включали цю 
правку, і особливостей набрання чинності не передбачають. 

Цілком ймовірно вона набере чинності в загальному порядку – з дня, наступного за днем 
опублікування Закону. 

ЗМІНИ У МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЯХ З БУХОБЛІКУ 

Мінфін вніс деякі правки до шести Методрекомендацій з бухобліку. Йдеться про 
Наказ № 63. 

Зокрема: 

Ліквідаційна вартість визначається комісією, створеною наказом керівника 
підприємства, при введенні об’єкта в експлуатацію. 

2
 Проект закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податків, усунення технічних і логічних 
неузгодженостей в податковому законодавстві» від 30.08.2019 р. № 1210 

3
 Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до деяких методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку» від 14.01.2020 р. № 6 

ЄДИНИЙ ПОДАТОК

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

1 
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Прибрали норму, за якою первісну (переоцінену) вартість об’єкта основних засобів 
можна збільшити на суму індексації. 

 
Уточнили, що при створенні цільового фонду з відновлення основних  
засобів залишок невикористаного цільового фонду, що підлягає поверненню 
орендодавцю, відображається за дебетом рахунка 48 «Цільове фінансування і 
цільові надходження» та кредитом субрахунку 685 «Розрахунки з іншими 
кредиторами». 

 
Із закупівельного акту прибрали необхідність зазначати місце складання. 

 
Методрекомендації з бухобліку фінансових витрат, затверджені Наказом № 13004, 
не поширюються на мікропідприємства, малі підприємства, непідприємницькі 
товариства, підприємства, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та 
витрат відповідно до податкового законодавства, а також на представництва 
іноземних суб’єктів об’єктів господарської діяльності. 

 
Рахунки класу 9 «Витрати діяльності» ведуться всіма підприємствами з відкриттям 
за власним рішенням рахунків класу 8 «Витрати за елементами». 

Для органів Казначейства, які ведуть бухоблік виконання бюджетів, Мінфін  
підготував повне оновлення Типової кореспонденції субрахунків  
бухгалтерського обліку для відображення операцій з виконання бюджету.  
Зміни передбачені Наказом № 5145. 

Не обійшли стороною і Типову кореспонденцію субрахунків бухобліку для  
операцій з активами, капіталом і зобов’язаннями розпорядників бюджетних  
коштів та державних цільових фондів. Йдеться, насамперед, про бюджетних  
установах. 

Тут оновили бухгалтерські записи для операцій з відображенням вартості  
безоплатно отриманих основних засобів і нематеріальних активів (крім внутрішнього 
переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної 
(комунальної) власності). 

 

НА ЗАМІТКУ 

Зміни запрацюють після їх офіційного опублікування 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
  Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку фінансових витрат» від 01.11.2010 р.  

№ 1300 
5
  Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі» від 

09.12.2019 р. № 514 

2 

3 

4 

5 

6 
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 ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ АДМІНІСТРУВАННЯ ТА 
ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ЩОДО ДОНАРАХУВАНЬ З ЄСВ: 
ЗАКОНОПРОЕКТ № 1209-16

 

Рада прийняла в цілому Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо удосконалення адміністрування податків, усунення технічних і логічних 
неузгодженостей в податковому законодавстві», яким пропонують вдосконалити 
механізми адміністрування та оскарження рішень щодо донарахування з ЄСВ. 

Але цим Законом правки внесуть ще до 63 законодавчих актів України, серед яких – 
Закон № 996-XIV7. 

Тому текст законопроекту до другого читання, який прийнятий, передбачає, що першим 
звітним періодом, за який підприємства, які зобов’язані застосовувати МСФЗ, подають 
фінансову звітність на підставі таксономії за МСФЗ в електронній формі, є 2020 р. 

Напередодні на офіційному веб-сайті Системи фінансової звітності вказали на те, що 
прийняли рішення рекомендувати регуляторам фінансових ринків в межах своїх 
повноважень: 

 
забезпечити необхідні заходи з розширення термінів подання фінансової звітності в 
єдиному електронному форматі ІXBRL до центру збору за 2019 р., 
I квартал 2020 р., І півріччя 2020 р. та 9 місяців 2020 р. до 31 грудня 

2020 р.; 

 
не застосовувати санкції за неподання такої звітності суб’єктами господарювання в 
терміни, визначені законодавством, протягом 2020 р. 

 ЗВІТ ПРО ЗАЙНЯТІСТЬ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ  ОСІБ З 
ІНВАЛІДНІСТЮ:  НОВА ФОРМА 

Затвердити нову форму звітності № ІО-ПОІ (річна) «Звіт про зайнятість та 
працевлаштування осіб з інвалідністю» та Інструкцію щодо його заповнення 
вирішили в Мінсоцполітики та вже розробили відповідний проект наказу. 

 

НА ЗАМІТКУ 

У разі прийняття документа новий звіт подаватимуть за звітний 
період – 2020 р. 

 

                                                 
6
  Проект закону України « Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення адміністрування податків, усунення технічних і 

логічних неузгодженостей в податковому законодавстві» від 19.09.2019 р. № 1209-1 
7
  Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV 

ЗВІТНІСТЬ  
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 У новій формі цього звіту: 

 
уточнять дані про найменування та місцезнаходження роботодавців; 

 
зазначатимуть контактні дані роботодавців; місце проживання та вікову групу 
працюючих осіб з інвалідністю; 

 
замінять слова «інвалід» на «особа з інвалідністю». 

  

 

НАГАДУЄМО 

Форму № 10-ПІ (річна) «Звіт про зайнятість та працевлаштування 
інвалідів» подають щороку до 1 березня відділенням Фонду 
соцзахисту осіб з інвалідністю 

 

 

 СКАСУВАННЯ НОРМ В ІНСТРУКЦІЇ ПРО ВІДКРИТТЯ РАХУНКІВ 

Чималий суспільний резонанс викликала новація в Інструкції про відкриття 
рахунків, яка запрацювала 3 січня 2020 р. завдяки Постанові № 1628. 

В Інструкції з’явився новий абзац 3 п. 14 р. І. Згідно з ним за поточними гривневими 
рахунками фізосіб-підприємців та фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну 
діяльність, не здійснюють операції, пов’язані з власними потребами. Зазначеним 
особам дозволили після сплати податків та зборів перераховувати кошти з таких рахунків 
на власні поточні рахунки, відкриті для власних потреб. Що й казати – обуренню 
підприємців та широких кіл громадськості не було меж. І ось цю свіжоспечену норму 
Нацбанк скасував. 

Про це йдеться у Постанові № 79, яка набрала чинності 17 січня. Цією постановою з 
Інструкції про відкриття рахунків банально виключили абз. 3 п. 14 р. І, внесений 
Постановою № 162. 

 

НА ЗАМІТКУ 

Коли заборона тільки була озвучена в проекті постанови, Нацбанк 
відхрещувався від звинувачень у забороні використання рахунків 
ФОП для власних потреб. Тоді пояснювали зазначену поправку як 
таку, яка носить технічний уточнюючий характер та не містить змін 
по суті для ФОП 

                                                 
8
  Постанова Правління НБУ «Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків клієнтів банків і кореспондентських рахунків 

банків - резидентів та нерезидентів» від 27.12.2019 р. № 162 
9
  Постанова Правління НБУ «Про внесення зміни до Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків клієнтів банків і кореспондентських рахунків 

банків - резидентів та нерезидентів» від 15.01.2020 р. № 7 

БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ  
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Цю тезу Нацбанк повторив і після набрання чинності норми про обмеження з  
Постанови № 162. На думку НБУ, неможливість використання «підприємницького» 
рахунку для власних потреб діяла весь час існування Інструкції про відкриття рахунків – з 
2003 р. (Інструкція набрала чинності 01.01.2004 р.). 

Однак Нацбанк не пояснював тоді, в якій формі і як ФОПам підтверджувати, що 
податки сплачено в повному обсязі. Незрозуміло було також, з якою періодичністю 
це робити, адже операції по рахунку можна виконувати хоч щодня. 

Зі свого боку, ДПС на сторінці в Facebook 8 січня відзначила тільки: з появою  
Постанови № 162 ФОПи не зможуть розплачуватися в супермаркеті підприємницькою 
картою. Але ось з’явилася Постанова № 7, та гучну новацію із забороною скасували. 

Однак можна припустити, що питання далеко не закрите, і Нацбанк, і податківці знову 
візьмуться за встановлення більш жорстких рамок за розпорядженням рахунками 
підприємців. Ось і сайт НБУ підкреслює: «Позиція Національного банку, як і раніше, 
залишається незмінною. З 2003 р. діє норма, що поточні рахунки фізичних осіб не можуть 
використовуватися для проведення операцій, пов’язаних з підприємницькою діяльністю. 
Оскільки банківська система повинна бути захищена від ризиків здійснення фінансових 
операцій з ознаками фіктивності, Національний банк обговорить з Державною податковою 
службою механізми, спрямовані на мінімізацію таких ризиків». 

 ОНОВЛЕНІ ФОРМИ ПЛАТІЖНОГО ДОРУЧЕННЯ ТА 
РОЗРАХУНКОВОГО ЧЕКА  

З 13 січня 2020 р. діють оновлені форми розрахункових документів, серед яких – 
платіжне доручення та розрахунковий чек. Саме з цієї дати діють зміни до Інструкції 
про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої 
Постановою № 2210. 

Згідно зі змінами з форм розрахункових документів прибрано згадку про реквізити: «Код 
банку платника», «Код банку отримувача», «Код банку стягувача». Це звичний для 
бухгалтерів 6-значний код МФО банку. 

 

  

УВАГА 

З 13 січня в платіжних дорученнях зазначається номер рахунку 
платника/одержувача/стягувача за стандартом IBAN 

Тому з 13.01.2020 р. платіж не проведуть з комбінацією реквізитів «Код банку + 
номер рахунку». 

Також необхідно враховувати, що з 01.01.2020 р. податки потрібно сплачувати на нові 
бюджетні рахунки. 
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  Постанова Правління НБУ «Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» від 21.01.2004 р. № 22 
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 ЗАСТОСУВАННЯ РРО ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ 
ПОСЛУГ В СФЕРІ СТРАХУВАННЯ ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ 

Спочатку податківці нагадали, що Закон № 675-VIII11 визначає принципи діяльності, 
встановлює порядок здійснення електронних угод та обов’язки учасників відносин у сфері 
електронної комерції. 

 

РОЗ’ЯСНЕННЯ  

Якщо компанія буде надавати посередницькі послуги в сфері 
страхування виключно через Інтернет, а споживачі оплачуватимуть 
такі послуги виключно через Інтернет, то в такому випадку 
застосовувати РРО не обов’язково 

Водночас вони нагадали, що при визначенні відносин суб’єкта господарювання з 
отримувачем послуг в обов’язковому порядку потрібно встановлювати місце 
визначення розрахунків. 

 

НА ЗАМІТКУ 

Якщо місце здійснення розрахунків визначити неможливо 
(наприклад, отримання споживачем комп’ютерних програм, 
електронних книг, висновків, договорів тощо виключно в 
електронній формі), то в такому випадку застосовувати РРО не 
обов’язково 

Контролери також роз’яснили, як діяти суб’єкту господарювання, який має намір 
скасувати реєстрацію КОРО та припинити її застосовувати. 

 

НА ЗАМІТКУ 

Такий суб’єкт господарювання повинен затвердити власним 
розпорядчим документом рішення про те, що у разі виходу з ладу 
РРО або відключення електроенергії проведення розрахункових 
операцій не здійснювати до моменту належного підключення 
резервного РРО або включення електроенергії 

При цьому потрібно мати на увазі, що здійснення розрахункових операцій в такому 
випадку не повинно порушувати порядок їх проведення, який визначений  
Законом № 265/95-ВР12, в тому числі в частині обов’язкового застосування РРО у 
випадках, встановлених чинним законодавством. 

Джерело: ІПК ДПСУ від 03.01.2020 р. № 7/6/99-00-05-04-01-15/ІПК. 
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  Закон України «Про електронну комерцію» від 03.09.2015 р. № 675-VIII 
12

  Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.1995 р.  
№ 265/95-ВР 

ГОТІВКОВІ РОЗРАХУНКИ  
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 ЗМІНИ ДО ЗАКОНУ ПРО ЄСВ: ЗАКОНОПРОЕКТ № 1209-1  

Законопроектом пропонується внести зміни, зокрема, до Закону № 2464-VI13. Наприклад, 
в частині уточнення порядку направлення вимоги про сплату недоїмки з єдиного внеску, 
зміни розміру штрафних санкцій за порушення вимог, передбачених цим Законом. Він 
також пропонує більш точно визначити механізм адміністрування та механізм оскарження 
рішень щодо донарахування з ЄСВ. 

Законопроектом пропонується внести зміни також до Закону про державну підтримку 
сільського господарства, Закон про судовий збір та ще до понад 60 законодавчих актів 
України. 

 

 СПЛАТА ЄСВ ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ-ПІДПРИЄМЦЕМ: СУДОВА 
СПРАВА 

 

ВАЖЛИВО 

Якщо фізособа-підприємець не веде господарську діяльність та не 
отримує від неї дохід, але водночас є найманим працівником, то 
вона не повинна платити ЄСВ 

Про це йдеться у Постанові Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного 
адміністративного суду від 04.12.2019 р. за справою № 440/2149/19. 

У цьому процесі фізособа звернулася з позовом до податкового органу про скасування 
податкової вимоги про сплату боргу (недоїмки). Судами встановлено, що позивач як 
фізособа-підприємець перебувала на обліку в податковому органі. Водночас вона не 
нарахувала та не сплатила в установлений термін ЄСВ в розмірі мінімального страхового 
внеску. 

Як зазначає ВС з посиланням на Закон № 2464-VI, особи, зареєстровані як фізичні особи-
підприємці, однак які практично не здійснюють і не ведуть господарську діяльність та не 
отримують доходи, зобов’язані сплатити мінімальний страховий внесок незалежно від 
фактичного отримання доходу від їх діяльності. 

Шляхом системного тлумачення норм права суд касаційної інстанції сформулював 
правовий висновок: особа, зареєстрована як ФОП, однак яка не веде господарську 
діяльність та не отримує доходи, зобов’язана сплачувати ЄСВ не нижче розміру 
мінімального страхового внеску незалежно від фактичного отримання доходу лише 
за умови, що така особа не є найманим працівником.  
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  Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI 

ПЕНСІЙНЕ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ПРИВАТНІ ПІДПРИЄМЦІ  
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В іншому випадку (якщо це найманий працівник), дана особа є застрахованою і платить 
ЄСВ за нього роботодавець, а мета справляння ЄСВ досягається за рахунок його сплати 
роботодавцем. 

Інше тлумачення норм Закону № 2464-VI про необхідність сплати єдиного внеску 
особами, які перебувають на обліку в податкових органах і зареєстровані як ФОП 
(проте не здійснюють господарську діяльність та не отримують доходи), і одночасно 
перебувають у трудових відносинах, викликає подвійну його сплату  
(безпосередньо особою та роботодавцем), відповідно, суперечить меті введеного 
державою консолідованого страхового внеску – впевнений Верховний Суд. 

Додамо, що того ж 4 грудня минулого року Велика палата Верховного Суду прийняла ще 
рішення у зразковій справі про сплату ЄСВ фізособою-підприємцем, які водночас 
здійснюють незалежну професійну діяльність. У ньому зазначено: взяття контролюючим 
органом на облік особи як платника єдиного внеску – фізособи-підприємця та 
внесення відомостей до реєстру застрахованих осіб унеможливлює нарахування 
ЄСВ по іншому типу платника без прийняття відповідних рішень та внесення змін 
до безпосереднього обліку особи способом, встановленим законом та 
підзаконними нормативно-правовими актами. 

До речі, з приводу скасування обов’язку «сплячих» ФОП сплачувати єдиний соціальний 
внесок в мінімальному розмірі навіть за відсутності діяльності та доходів до 
Конституційного Суду надійшло конституційне подання Уповноваженого з прав людини. 
Тому обов’язковість сплати ЄСВ «сплячими» ФОПами можуть скасувати. 

 

 КОЕФІЦІЄНТ ІНДЕКСАЦІЇ  НОРМАТИВНОЇ  ГРОШОВОЇ  ОЦІНКИ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ  УГІДЬ  

Індекс споживчих цін за 2017-2023 рр., який використовують для визначення 
коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь, 
земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення, 
застосовують із значенням 100% (п. 9 підрозділу 6 розділу ХХ «Перехідні положення» 
ПКУ). 

Тому коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь, 
земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за  
2019 р. становить 1,0. 

 

НА ЗАМІТКУ 

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель 
застосовують кумулятивно залежно від дати проведення 
нормативної грошової оцінки земель 

 

 

ЗЕМЛЯ  
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Коефіцієнти індексації нормативної грошової оцінки земель складають: 

 1996 р. – 1,703; 

 1997 р. – 1,059; 

 1998 р. – 1,006; 

 1999 р. – 1,127; 

 2000 р. – 1,182; 

 2001 р. – 1,02; 

 2005 р. – 1,035; 

 2007 р. – 1,028; 

 2008 р. – 1,152; 

 2009 р. – 1,059; 

 
 2010 р. – 1,0; 

 2011 р. – 1,0; 

 2012 р. – 1,0; 

 2013 р. – 1,0; 

 2014 р. – 1,249; 

 2015 р. – 1,433 (крім 
сільськогосподарських 
угідь) і 1,2 для 
сільськогосподарських 
угідь (ріллі, поклади, 
сіножаті, пасовища, 
багаторічні насаджен-
ня); 

 
 2016 р. – для 

сільськогосподарських 
угідь (ріллі, багаторіч-
ні насадження, сіноко-
си, пасовища і 
поклади) – 1,0, для 
земель несільськогос-
подарського призна-
чення – 1,06; 

 2017 р. – 1,0; 

 2018 р. – 1,0. 

Нормативна грошова оцінка земель за 2002, 2003, 2004 і 2006 рр. не індексувалась. 

Джерело: повідомлення ГУ Держгеокадастру у Кіровоградській області. 

 

 ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЙ ДЛЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, 
ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ЗБЕРІГАННЯ ПАЛЬНОГО: СПРОЩЕНІ 
ПРАВИЛА  

 

  

УВАГА 

З 29.12.2019 р. спростили правила отримання ліцензій для суб’єктів 
господарювання, що здійснюють зберігання пального, яке не 
реалізують іншим особам і використовують тільки для потреб 
власного споживання або промислової переробки 

Сталося це завдяки Закону № 391-IX14. 

Такі особи не додають до заяви на отримання ліцензії на зберігання пального копії 
документів на землю, об’єкти нерухомості та документи на небезпечні роботи або 
експлуатацію небезпечного обладнання. 
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  Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо поліпшення адміністрування 
акцизного податку» від 18.12.2019 р. № 391-IX 

ЛІЦЕНЗУВАННЯ  
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НА ЗАМІТКУ 

Відкладений штраф за зберігання пального без ліцензії в розмірі 
500 тис. грн. до 31.03.2020 р. 

Однак зазначені суб’єкти господарювання задаються питанням: за якою формою 
подавати заяву для отримання ліцензії на зберігання пального? 

 

НА ЗАМІТКУ 

Оскільки законодавство не передбачає затвердження форм заяви 
для отримання ліцензій на право зберігання пального, тоді форма, 
яку пропонує ДПС, має виключно рекомендаційний характер, тому її 
можна подавати в довільній формі 

Джерело: роз’яснення ДФС з підкатегорії 113.04 «Запітання-відповіді з Бази знань» ЗІР 
(zir.sfs.gov.ua). 

 

 РОЗМІР ШТРАФІВ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО 
ПРАЦЮ  

 

  

УВАГА 

Розмір штрафів за порушення законодавства про працю визначають 
у кратному розмірі мінімальної зарплати, встановленої законом на 
момент виявлення порушення 

Тому зростання з 01.01.2020 р. мінімальної зарплати автоматично означає збільшення 
сум штрафів, які може накласти Держпраці. Їх розміри нагадали в Управлінні Держпраці в 
Чернівецькій області. 

Згідно з ч. 2 ст. 265 КЗпП15 штрафи будуть за: 

 
фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору 
(контракту), оформлення його на неповний робочий час у разі фактичного 
виконання роботи повний робочий час, і виплату зарплати (винагороди) без 
нарахування і сплати ЄСВ та податків – 141 690 гривень; 

 
порушення термінів виплати зарплати працівникам, інших виплат, передбачених 
законодавством про працю, більш ніж на один місяць, виплату їх не в повному 
обсязі – 14 169 гривень; 

 
недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці – 47 230 гривень; 
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  Кодекс законів про працю від 10.12.1971 р. 

КОНТРОЛЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  
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недотримання встановлених законом гарантій і пільг працівникам, які залучаються 
до виконання військових обов’язків, – 47 230 гривень; 

 
недопущення до проведення перевірки з питань дотримання законодавства про 
працю, створення перешкод у її проведенні – 14 169 гривень; 

 
перешкоджання при проведенні перевірки з питань виявлення порушень в частині 
законодавства про працю – 472 300 гривень; 

 
порушення інших вимог трудового законодавства – 4 723 гривні. 

При цьому з 31.12.2019 р. діє оновлений Порядок здійснення державного контролю за 
дотриманням законодавства про працю. Наприклад, відмова роботодавця надати 
необхідні документи Держпраці розцінить як перешкоду перевірці. 

Позитивним для роботодавців можна вважати тільки той факт, що штрафи повинні 
змінитися. Очікувалося, що це станеться до кінця 2019 р. Адже ще 12.12.2019 р. ВРУ 
прийняла зміни до ст. 265 КЗпП, які зменшать частину трудових штрафів. Йдеться про 
законопроект № 1233, який стане законом після його підписання Президентом України. 

Зокрема, буде закріплений новий механізм застосування штрафних санкцій, якщо 
роботодавець порушив законодавство вперше. 

 

 ОСОБЛИВОСТІ ЗАПОВНЕННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ЗА Ф. № 20-ОПП, 
ЯКЩО ЮРОСОБА ПРИДБАЛА (ОРЕНДУЄ) ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ 
ДЛЯ СЛУЖБОВОГО КОРИСТУВАННЯ: РОЗ’ЯСНЕННЯ ПОДАТКІВЦІВ 

Форма повідомлення за ф. 20-ОПП приведена в додатку 10 до Порядку № 158816. Вона 
передбачає заповнення графи 8 «Місцезнаходження об’єкта оподаткування (вулиця, 
номер будинку/офісу/квартири)» розд. 3 «Відомості про об’єкти оподаткування платника 
податків» (далі – графа 8 розд. 3). 

 

КОНТРОЛЕРИ НАГАДАЛИ 

Якщо юрособа придбала (орендує) транспортний засіб для 
службового користування, то протягом 10 робочих днів після покупки 
(оформлення договору оренди), необхідно подати повідомлення за  
ф. № 20-ОПП контролюючому органу за основним місцем обліку. В 
даному випадку в звітній таблиці у графі 8 розд. 3 зазначається 
адреса за місцезнаходженням транспортного засобу 

Джерело: роз’яснення з категорії 116.11 розділу «Запитання-відповіді з Бази знань» ЗІР 
(zir.sfs.gov.ua). 
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  Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів» від 09.12.2011 р. № 1588 

ІНШЕ  
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 АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ, ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ПОЛОЖЕНЬ 
ПЛАНУ ДІЙ BEPS, МІСЦЕВІ ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ: 
ЗАКОНОПРОЕКТИ 

16 січня 2020 р. ВРУ у другому читанні і в цілому ухвалила проекти законів про 
вдосконалення адміністрування податків та усунення окремих неузгодженостей в 
податковому законодавстві: 

 
№ 1209-1; 

 
№ 1210. 

Зі свого боку Мінфін підготував власні акценти щодо ключових змін, які вводяться цими 
законопроектами. 

Так, в частині адміністрування податків зазначеними законопроектами: 

 
введений в межах ПКУ принцип винної відповідальності платника податків за 
податкові правопорушення; 

 
визначені вимоги до правильності рішення контролюючих органів про накладення 
штрафів; 

 
закріплений перелік податкових правопорушень контролюючих органів. Серед них – 
недотримання процедури реєстрації платників податку або порушення у сфері 
відшкодування ПДВ; 

 
закріплена матеріальна відповідальність органу за неправомірні дії його посадових 
осіб, невинна відповідальність контролюючих органів тощо. 

У частині імплементації положень Плану дій BEPS зазначеними законопроектами: 

 
введена концепція оподаткування прибутку контрольованих іноземних компаній на 
рівні контролюючої особи; 

 
введена трирівнева структура документації для міжнародних груп компаній, що 
включає в себе документацію з трансфертного ціноутворення (локальний файл), 
глобальну документацію (майстер-файл) та звіт в розрізі країн (country-by-country 
reporting); 

 
імплементовані положення 8-10 кроків плану BEPS з контролю за розподілом 
функцій, ризиків і нематеріальних активів всередині групи компаній, вдосконалення 
правил для операцій з сировинними товарами шляхом виключення обмеження на 
застосування виключно біржових котирувань певних бірж та надання можливості 
використовувати котирувальні ціни на такі товари; 

 
визначено порядок проведення процедури взаємного узгодження, який передбачає 
механізм подання заяви на розгляд справи за процедурою взаємного узгодження, 
вимоги до такої заяви, порядок дій компетентного органу тощо; 

 
введена концепція оподаткування прирівняних до дивідендів платежів, що 
передбачає коригування за методологією і процедурами, передбаченими для 
контролю за трансферним ціноутворенням при здійсненні операцій з 
нерезидентами. 
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У частині місцевих податків і зборів зазначеними законопроектами: 

 
введені уніфікована форма інформації про ставки і пільги з усіх місцевих податків та 
зборів і порядок надання її органами місцевого самоврядування до контролюючих 
органів; 

 
скасовано обов’язок органів місцевого самоврядування щодо щорічного прийняття 
рішень про встановлення місцевих податків та зборів; 

 
скасовані пільги з плати за землю та податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки на території населених пунктів на лінії зіткнення; 

 
скасований для платників I-III групи єдиний податок звільнення від сплати 
земельного податку у разі здійснення діяльності з надання земельних ділянок 
та/або нерухомого майна, що знаходиться на таких земельних ділянках, в оренду 
(найм, позику). 

Крім того, законопроектами вносяться зміни до питань податку на доходи фізичних 
осіб, податку на прибуток підприємств, рентної плати 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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