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 ОПОДАТКУВАННЯ ПДВ ОПЕРАЦІЙ З ПОСТАЧАННЯ ПОСЛУГ 
З РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОЇ ПРОДУКЦІЇ  

 

ВАЖЛИВО 

Якщо не відбувається переходу права власності (майнових прав) на 
розроблену програмну продукцію (її компоненти) від виконавця до 
замовника, то операція виконавця з поставки послуг з розробки 
програмної продукції (її компонентів) замовнику обкладається ПДВ у 
загальновстановленому порядку за ставкою 20% 

Ситуація полягає в тому, що товариство планує укласти договір на доопрацювання 
програмного забезпечення, що належить замовнику. При цьому товариство фактично не 
набуває права власності на програмне забезпечення в процесі його створення за таким 
договором. Право власності на результати доопрацювання програмного забезпечення 
набуває замовник. 

 

НАГАДУВАННЯ ДПС 

Тимчасово, з 1 січня 2013 р. до 1 січня 2023 р. звільняються від 
оподаткування ПДВ операції з постачання програмної продукції, а 
також операції з програмною продукцією, плата за які не рахується 
роялті (п. 261 підрозд. 2 розд. XX ПКУ1) 

Для цілей п. 261 підрозд. 2 розд. XX ПКУ до програмної продукції відносяться: 

 
результат комп’ютерного програмування у вигляді операційної системи, системної, 
прикладної, розважальної та/або навчальної комп’ютерної програми (їх 
компонентів), а також у вигляді інтернет-сайтів та/або онлайн-сервісів і доступу до 
них; 

 
екземпляри (копії, екземпляри) комп’ютерних програм, їх частин, компонентів в 
матеріальній та/або електронній формі, в т.ч. у формі коду (кодів) та/або посилань 
для завантаження комп’ютерної програми та/або їх частин, компонентів у формі 
коду (кодів) для активації комп’ютерної програми або 

 
в іншій формі; 

 
будь-які зміни, поновлення, додатки, доповнення та/або розширення функціоналу 
комп’ютерних програм, права на отримання таких оновлень, змін, додатків, 
доповнень протягом певного періоду часу; 

 
криптографічні засоби захисту інформації. 

Джерело: ІПК ДПСУ від 28.12.2019 р. № 2233/6/99-00-07-03-02-15/ІПК. 

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

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ  
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 ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ ОКРЕМИХ НОРМ ЩОДО 
ПЕРСПЕКТИВНОГО АБО РЕТРОСПЕКТИВНОГО ДИСКОНТУВАННЯ: 
ПРОЕКТ НАКАЗУ 

Мінфін оприлюднив проект наказу, який передбачає порядок застосування окремих 
норм щодо перспективного або ретроспективного дисконтування при оцінці в 
бухобліку довгострокових заборгованостей та зобов’язань. 

Йдеться про зміни до Наказу № 3792. 

Цей проект пропонує доповнити Наказ № 379 новою нормою щодо застосування в 
бухобліку змін, які передбачають дисконтування всіх довгострокових заборгованостей та 
зобов’язань, починаючи від дати набрання чинності цього наказу (29.10.2019 р.) з 
відображенням у фінансовій звітності як зміни облікових оцінок (тобто не ретроспективно). 

Джерело: текст проекту опубліковано на офіційному веб-сайті Мінфіну. 

 

 НОВИЙ ОФІЦІЙНИЙ ПЕРЕКЛАД МСФЗ ДЛЯ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ 
ПІДПРИЄМСТВ 

З початку року на сайті Мінфіну розміщений новий офіційний переклад МСФЗ для 
малих та середніх підприємств. 

Цей офіційний переклад опублікований в редакції 2015 р. 

Цей стандарт призначений для застосування малими та середніми підприємствами. 

 

УВАГА 

Раніше на сайті Мінфіну була розміщена застаріла редакція цього 
стандарту зразка 2009 р. 

Отже, згідно з п. 1 ст. 121 Закону № 996-ХІV3, для складання фінансової звітності  
за звітні періоди 2020 р. в Україні необхідно застосовувати нову редакцію 
стандарту. 

Джерело: офіційний веб-сайт Мінфіну. 

                                                 
2
  Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського 

обліку» від 16.09.2019 р. № 379 
3
  Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-ХІV 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК  

ЗВІТНІСТЬ  
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 РОЗКРИТТЯ ПОВНОЇ ВАРТОСТІ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУ  

 

ВАЖЛИВО 

Нацбанк зобов’язав банки розкривати повну вартість споживчого 
кредиту 

Відповідні зміни внесені Постановою № 84 та набрали чинності 19.01.2020 р. 

Тобто тепер до вартості споживчого кредиту в залежності від його виду та за наявності 
додаткових і супутніх послуг третіх осіб банки будуть включати вартість страхових і 
податкових платежів, зборів на обов’язкове державне пенсійне страхування, 
вартість послуг нотаріусів, платежі за послуги держреєстраторів, оцінювачів тощо. 

 

МЕТА 

За словами фахівців НБУ, мета даної норми – розкривати 
інформацію про повну вартість споживчих кредитів, щоб споживачі 
фінансових послуг розуміли всі свої витрати на отримання та 
обслуговування таких кредитів 

Джерело: повідомлення прес-служби НБУ. 

 

 ЗМІНИ У ПОРЯДКУ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ 
ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ  

Фахівці Мінекономрозвитку розповіли про зміни, яких 31.12.2019 р. зазнав Порядок 
здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про працю, 
затверджений Постановою № 8235. 

 

НА ЗАМІТКУ 

Відповідні зміни суттєво зменшили кількість підстав для проведення 
перевірок, зменшили можливості для зловживань з боку інспекторів 
та розширили права підприємців 

                                                 
4
  Постанова Правління НБУ «Про затвердження Змін до Правил розрахунку банками України загальної вартості кредиту для споживача і реальної річної 

процентної ставки за договором про споживчий кредит» від 16.01.2020 р. № 8 
5
  Постанова КМУ «Деякі питання здійснення державного нагляду і контролю за дотриманням законодавства про працю» від 21.08.2019 р. № 823 

БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ  

КОНТРОЛЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  
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Відтепер всі заходи держнагляду (контролю) у сфері додержання законодавства про 
працю, крім тих, предметом вивчення яких є виявлення незадекларованої праці, повинні 
здійснюватися відповідно до вимог Закону № 877-V6. 

 

НА ЗАМІТКУ 

Інспектори праці проводитимуть планові та позапланові заходи 
держнагляду (контролю) з усіх питань дотримання законодавства 
про працю, крім питань виявлення неоформлених працівників, з 
урахуванням всіх вимог з планування таких заходів, повідомленню 
суб’єктів господарювання про їх проведення, передбачених законом 
підставам їх ініціювання та проведення, з використанням виключно 
уніфікованих форм актів тощо 

Суб’єкт господарювання під час заходів державного нагляду (контролю) Державної 
служби України з питань праці має всі права, передбачені Законом № 877-V, і повинен 
бути проінформований про них перед підписанням акту перевірки (інспекційного 
відвідування). За результатами інспекційного відвідування, як і раніше, складається акт 
згідно з уніфікованою формою, а при виявленні порушень вимог законодавства про 
працю – припис щодо їх усунення. 

Крім того, виключена така форма контролю, як невиїзне інспектування, та можливість 
продовжувати терміни проведення відвідувань за рішенням інспектора. 

Джерело: повідомлення Мінекономрозвитку. 

 

 СУБ’ЄКТИ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ  

 

ВАЖЛИВО 

Бухгалтери, суб’єкти господарювання, які надають послуги з 
бухобліку, стануть суб’єктами первинного фінансового моніторингу 

Вони також будуть перевіряти фінансові операції своїх клієнтів, та повідомляти про 
підозрілі у Держфінмоніторинг. 

Відбудеться це з 28.04.2020 р., коли запрацює новий Закон № 361-IX7. 

  

УВАГА 

Це не стосується тих бухгалтерів, які працюють за трудовими 
договорами 

                                                 
6
  Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 р. № 877-V 

7
  Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдженню зброї масового знищення» від 06.12.2019 р. № 361-IX 

ІНШЕ  
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Що означає для бізнесу, якщо бухгалтери будуть перевіряти транзакції своїх 
клієнтів, – пояснила Міністр фінансів. 

Якщо, наприклад, клієнт все життя щось купував-продавав за «безнал» і тут раптом йому 
знадобилося збільшити ліміт каси і провести 100% готівкову передоплату у великій сумі, 
то це і є саме той «незвичайний спосіб», про який йде мова в законі. 

Але якщо бухгалтер зрозумів доцільність такої операції клієнта і довів її банку, взяв на 
себе відповідальність за транзакцію, оскільки у нього є всі необхідні докази та документи, 
то він може не повідомляти про це у Держфінмоніторинг. 

 

ПИТАННЯ 

Як бухгалтеру розпізнати підозрілу операцію? 

Необхідність незвичайної операції легко обґрунтувати: склалися певні обставини на 
ринку або трапився незвичайний клієнт. У таких транзакціях немає ніякого злочину. 
Але якщо клієнт за допомогою нестандартної операції виводить готівку, якою 
фінансують незаконні дії, і це в подальшому можна довести, тоді він повинен нести 
відповідальність. 

Бухгалтер, банк або інший суб’єкт фінмоніторингу, який супроводжував таку операцію і не 
зупинив її, отримає високі штрафи. Він цілком може відмовити у проведенні операції, якщо 
бачить, що відповідно неї є ризики. 

 

УВАГА 

28 квітня 2020 р. запрацює оновлений фінмоніторинг операцій, які 
містять ризики легалізації (відмивання) доходів, отриманих 
злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування 
розповсюдження зброї масового знищення 

Його механізм описується новим Законом № 361-IX. 

Міністр фінансів пояснила, як будуть застосовуватися окремі норми зазначеного 
Закону на практиці. 

 

Підвищений граничний поріг операцій для фінмоніторингу до 400 тис. грн. та 
зменшений перелік ознак операцій, про які в обов’язковому порядку необхідно 
повідомляти, – їх всього чотири. 

Тепер у суб’єктів первинного фінансового моніторингу більше маневрів для 
визначення того, чи є підозрілою фінансова операція. Оскільки скасовані 
законодавчі обмеження для встановлення ознак «підозрілих» фінансових операцій. 
Тобто відбувається перехід до ризик-орієнтованого підходу. 

 

Банк або інша фінансова організація повинні самостійно налагодити систему 
фінмоніторингу, щоб виявляти дійсно підозрілі операції і не доводилося кожного 
разу безпідставно зупиняти трансакції клієнтів, просити одні і ті ж папірці. 

 

1 

2 
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Якщо особа або підприємство з року в рік ведуть одну і ту ж діяльність, здійснюють 
зрозумілі та передбачувані трансакції, а банк або бухгалтер розуміють цю 
діяльність, мають всю необхідну інформацію про клієнта, то немає необхідності 
кожного разу доводити доцільність трансакції, навіть якщо вона перевищує  
400 тис. грн. 

А ось, якщо до банку приходить один ФОП з відомістю та паспортами багатьох 
інших ФОП і намагається зняти готівку, то це підозріла операція. Ймовірно, по ній 
мають місце порушення закону. 

Або, наприклад, якщо підприємство весь час продає м’ясо, а тут раптом вирішує на 
мільйони гривень купити металобрухт, та ще й за готівку, то це також виглядає 
підозріло. Суб’єкт фінансового моніторингу повинен переконатися, що дана покупка 
не є махінацією. 

 

Під фінансовий моніторинг підпадають операції з віртуальними активами. 

Якщо біржі, обмінники, банки або інші компанії здійснюють платежі в криптовалюті 
на суму понад 30 тис. грн. в еквіваленті, вони повинні перевірити таку операцію та 
зібрати докладну інформацію про клієнта. Клієнт у відповідь повинен надати 
вичерпну інформацію про походження та призначення своїх віртуальних активів. 

Держфінмоніторинг має доступ до аналітичного продукту, який дозволяє проводити 
розслідування джерел походження криптоактивів і напрямків їх використання. Тобто 
служба розслідує операції з криптою та навіть має вже чимало успішних кейсів, які 
були представлені, зокрема, і на міжнародному рівні. 

Припиняти операції зараз неможливо, але можна блокувати криптогаманці та 
вилучати незаконно здобуті криптоактиви. Зазначене можливо зробити, отримавши 
доступ до приватних ключів криптогаманця за результатами проведених 
комплексних розслідувань. 

Однак це не означає, що суб’єкт фінансового моніторингу – банк або інша    
установа – кожен раз повинен перевіряти та допитувати одного і того ж клієнта, який 
проводить одні й ті ж операції з криптовалютами. 

Клієнту необхідно буде один раз пояснити, чим він займається, що він робить та 
звідки у нього віртуальні активи. Ця інформація збережеться в банку або в іншій 
фінансовій компанії, і, поки не виникне підозрілих дій з рахунком, клієнта чіпати не 
будуть. 

 ЗАПОВНЕННЯ РЕКВІЗИТІВ ПЛАТІЖНИХ ДОКУМЕНТІВ ПРИ 
СПЛАТІ ПОДАТКІВ ТА ПОГАШЕННІ ПОДАТКОВОГО БОРГУ 

  

УВАГА 

Контролери наголосили на необхідності якісно заповнювати 
реквізити платіжних документів при сплаті податків та погашення 
податкового боргу 

3 
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З метою уникнення можливих помилок при сплаті платежів необхідно чітко дотримуватися 
вимог Наказу № 6668. 

Даним Наказом затверджено Порядок заповнення документів на переказ у разі 
сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення 
бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або 
надміру зарахованих коштів. 

У ньому наведені приклади заповнення поля «Призначення платежу» в різних 
випадках. 

 

ВАЖЛИВО 

Особливу увагу варто приділяти визначенню коду видів сплати 
(перелік у додатку до Наказу № 666) 

Платники податків, у яких є податковий борг або борг з ЄСВ, при заповненні 
реквізитів розрахункового документа в полі «Призначення платежу» повинні зазначати 
код виду сплати «140» – надходження до бюджету коштів в рахунок погашення 
податкового боргу/недоїмки з єдиного внеску. 

При сплаті розстрочених або відстрочених грошових зобов’язань або податкового 
боргу в поле «Призначення платежу» розрахункового документа необхідно зазначати код 
виду сплати «145» – надходження розстрочених (відстрочених) сум. 

За відсутності податкового боргу необхідно зазначати код виду сплати «101» – 
добровільна сплата податків та зборів/єдиного внеску. 

 

НА ЗАМІТКУ 

Відповідальність за правильність заповнення реквізитів в платіжних 
документах відповідальність несе платник податків 

Джерело: повідомлення ГУ ДПС в Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі. 

 ЗМІНИ В АДМІНІСТРУВАННІ ПОДАТКІВ: ПРИЙНЯТІ 
ЗАКОНОПРОЕКТИ  

16.01.2020 р. Рада в другому читанні і в цілому ухвалила проект закону № 12109, 
який змінить адміністрування податків. 

Ми вже наводили перелік позитивних змін для бізнесу у прийнятій податковій реформі, а 
Мінфін виділив ТОП-13 змін, передбачених законопроектами № 1209-1 і № 121010. 
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  Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних 

платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів» 
від 24.07.2015 р. № 666 
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  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 
10

  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 
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Європейська Бізнес Асоціація відзначає, що багато зауважень в документі були  
враховані. 

Так, серед основних досягнень: 

 
не допущено погіршення порядку нарахування ПДВ при експорті товарів; 

 
зменшені штрафні санкції за несвоєчасну реєстрацію ПН та РК, які не надаються 
одержувачу (покупцеві) (ст. 120.1 ПКУ). Крім того, статтю доповнять 
ретроспективною нормою про штрафні санкції за несвоєчасну реєстрацію 
податкових накладних з ПДВ та розрахунків коригування, які не надають 
одержувачу (покупцеві) в період з 1 січня 2017 р. по 2020 р.; 

 
не допущено збільшення терміну податкових перевірок, а також розширення підстав 
для проведення позапланових перевірок; 

 
не будуть впроваджені зміни за податковими різницями, зокрема зміни до порядку 
визнання курсових різниць в податковому обліку; 

 
не будуть впроваджені жорсткі правила обліку відсотків за борговими 
зобов’язаннями в податковому обліку з податку на прибуток; 

 
відстрочено збільшення податкового навантаження на окремі галузі (зокрема 
тютюнову галузь, гірничо-металургійний комплекс) до 2021 р.; 

 
відхилені зміни зі збільшення ставки рентної плати за видобуток енергетичного 
вугілля і залишені понижуючі коефіцієнти рентної плати на видобуток корисних 
копалин; 

 
збережені терміни давності за ст. 102 ПКУ при проведенні перевірок, а в разі 
подання уточнюючих розрахунків до декларацій – збільшені терміни тільки в межах 
уточнень; 

 
відстрочено до 2021 р. застосування значного числа змін (зокрема щодо 
контрольованих іноземних компаній). 

Водночас законопроект залишає велику кількість суперечливих норм, в тому  
числі з: 

 
умовних дивідендів (пп. 14.1.49 ПКУ). Нове поняття в законопроекті, який прирівнює 
ряд операцій до фактичної виплати дивідендів з нарахуванням та сплатою податку 
на доходи нерезидентів; 

 
застосування принципу ділової мети. 

Бізнес очікує, що народні обранці будуть виправляти неточності та помилки, виявлені 
згодом, з такою ж швидкістю, з якою приймався закон. Разом з тим не виключається, що 
потреба в таких поправках виникне ще до підписання Президентом України і початку 
застосування нового закону (як це неодноразово відбувалося в практиці законотворчості в 
Україні). 
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НА ЗАМІТКУ 

В даний час підписання Головою ВРУ скандального законопроекту 
№ 1210 заблоковано у зв’язку з поданням нардепами постанови про 
його скасування (№ 1210-П) 

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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