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 ОСТАННІ ЗМІНИ В ЧАСТИНІ ШТРАФІВ ЗА ПОРУШЕННЯ 
ГРАНИЧНИХ ТЕРМІНІВ РЕЄСТРАЦІЇ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ: 
РОЗ’ЯСНЕННЯ ПОДАТКІВЦІВ 

Йдеться про Закон № 786-IX 1  та оновленні п. 73 підрозд. 2 розд. ХХ «Перехідні 
положення» ПКУ2, які діють з 8 серпня 2020 р. 

У ДПС нагадали, що в Інформаційному листі № 133 надавали коментарі щодо нового 
п. 73, доданого Законом № 466-IX4 до підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» 
ПКУ. Згідно з цим пунктом (в редакції Закону № 466-IX), підлягають перегляду неузгоджені 
та несплачені станом на 23 травня 2020 р. штрафні санкції, нараховані з 1 січня 2017 р. по 
31 грудня 2019 р., за порушення платниками ПДВ граничного терміну для реєстрації 
податкових накладних та/або розрахунку коригування в таких податкових накладних в 
ЄРПН, складених за: 

 
операціям, які звільняються від оподаткування ПДВ; 

 
операціям, які оподатковуються ПДВ за нульовою ставкою; 

 
операціям, які не передбачають надання податкової накладної отримувачу 
(покупцеві), а також податкової накладної, складеної відповідно до п. 198.5 ПКУ у 
разі здійснення операцій, визначених пп. «а»-«г» п. 198.5 ПКУ; 

 
згідно зі ст. 199 ПКУ; 

 
відповідно до абзацу 11 п. 201.4 ПКУ. 

Ця норма поширюється на випадки, коли грошові зобов’язання не узгоджені (відповідні 
податкові повідомлення-рішення знаходяться в процедурі адміністративного або судового 
оскарження). В такому випадку контролюючий орган за місцем реєстрації платника 
податків повинен здійснити перерахунок суми штрафу і направити (вручити) такому 
платнику нове податкове повідомлення-рішення із зазначенням нових розмірів штрафів. 

У свою чергу Законом № 786-IX внесені дві суттєві зміни до цієї процедури. 

 
Зазначені правила перегляду штрафних санкцій були уточнені. Встановлено, що 
період, за який у платника ПДВ право на перегляд, починається з 1 січня  
2017 р. та завершується 22 травня 2020 р. (тобто датою набрання чинності  
Закону № 466-IX, а не 31 грудня 2019 р., як передбачалося спочатку). 
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ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ  
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Розмір нарахованих і неузгоджених штрафів, які є предметом перегляду, знизили 
вдвічі від попередніх розмірів. Тобто штрафи становлять: 

у разі відсутності реєстрації – 2,5% від об’єму поставок без ПДВ, але не 
більше 1 700 грн.; 

у разі несвоєчасної реєстрації – 1% від об’єму поставок без ПДВ, але не 
більше 510 грн. 

Таким чином, ці перехідні штрафи менше передбачених за аналогічні порушення в ст. 120 
ПКУ в редакції Закону № 466-IX. 

НА ЗАМІТКУ 

Зазначені нові повідомлення-рішення будуть спрямовані платникам 
податків податковими органами на підставі Закону, і не вимагають 
подання додаткових заяв або звернень 

Джерело: Інформаційний лист № 165. 

НЮАНСИ ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ У РАЗІ 
ОДНОЧАСНОГО ЗАСТОСУВАННЯ КАСОВОГО МЕТОДУ ТА 
ПРАВИЛА «ПЕРШОЇ» ПОДІЇ 

УВАГА 

Якщо податкові зобов’язання платник ПДВ визначає одночасно 
різними методами – за касовим і за правилом «першої події» – 
податковий кредит, відповідно, буде формуватися пропорційно 
призначенню та використанню придбаних товарів/послуг 

Нагадаємо, відповідно до пп. 14.1.266 ПКУ, касовий метод – це метод податкового обліку, 
згідно з яким: 

дата виникнення податкових зобов’язань – дата зарахування (отримання) коштів на 
рахунку платника податків, відкриті в установах банків та/або в органах, які 
здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, в касу платника 
податку або дата отримання інших видів компенсацій вартості поставлених (або 
підлягають поставці) ним товарів (послуг); 

дата віднесення сум податку до податкового кредиту – да та списання коштів з 
рахунків платника податків, відкритих в установах банків та/або в органах, які 
здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, дата видачі з каси 
платника податку або дата надання інших видів компенсацій вартості поставлених 
(або підлягають поставці) йому товарів (послуг). 

5
 Інформаційний лист Державної податкової служби України «Частина 1. Нововведення, введені Законом № 786, щодо функціонування електронного 
кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців» від 02.09.2020 р. № 16 
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Отже, на відміну від правила «першої події», за касовим методом дата виникнення 
податкових зобов’язань/відображення податкового кредиту виникає за датою отримання/ 
надання оплати за товари/послуги (в грошовій чи іншій формі), а поставка/отримання 
товарів/послуг до ПДВ-наслідків не приводить. 

До того ж всі платники ПДВ, які одночасно використовують касовий метод і загальні 
правила визначення податкових зобов’язань і податкового кредиту (п. 16 р. ІІІ  
Порядку № 216), заповнюють Таблицю 4 додатка Д7 до декларації з ПДВ. 

Джерело: роз’яснення ДПС у Дніпропетровській області. 

 ЗБЕРІГАННЯ ПАПЕРОВИХ АБО ЕЛЕКТРОННИХ ПІДТВЕРДЖУЮЧИХ 
ДОКУМЕНТІВ: ВИМОГИ ДПС 

 

НА ЗАМІТКУ 

Все, що стосується підтвердження нарахування та сплати ПДВ, 
надається контролерам, щоб ті мали можливість переконатися у 
правильності ведення податкового обліку 

При цьому платник податків має право самостійно визначити зручний формат організації 
обліку своєї діяльності. 

Це ж стосується електронного документообігу та виписки податкових накладних в 
електронній формі. 

 

ВАЖЛИВО 

Незалежно від формату – паперові або електронні – підтверджуючі 
документи повинні зберігатися не менш як 1095 днів 

Головне, акцентують увагу податківці, дотримуватися таких вимог: 

 
Складені в електронній формі податкові накладні, повинні зберігатися на 
електронних носіях інформації у формі, що дає змогу перевірити їх цілісність на цих 
носіях. 

 
Під час проведення перевірки платник податків зобов’язаний надати контролюючим 
органам доступ до таких електронних носіїв інформації, а у визначених законом 
випадках також надати копії податкових накладних та розрахунків коригування до 
податкових накладних, завірені у встановленому порядку. 

Джерело: роз’яснення ДПС з категорії 101.16 розділу «Запитання-відповіді з Бази знань» 
ЗІР (zir.tax.gov.ua). 
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 ЗМІНИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ В ОБЛІКУ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУ НА 
ПРИБУТОК – НЕРЕЗИДЕНТІВ: НАГАДУВАННЯ ПОДАТКІВЦІВ  

Згідно з діючими правилами п. 133.3 ПКУ, на облік в контролюючому органі за своїм 
місцезнаходженням стає постійне представництво. Але ці норми «не стикуються» з новим 
підходом до оподаткування нерезидентів, згідно з яким на облік стає саме нерезидент, а 
не його постійне представництво. 

 

УВАГА 

У зв’язку з цим новації Закону № 786-IX встановлюють, що 
нерезидент стає на облік в контролюючому органі за місцем 
розташування свого постійного представництва до початку своєї 
господарської діяльності через таке представництво в порядку, 
встановленому Мінфіном 

Нерезидент, який розпочав господарську діяльність через своє постійне представництво 
до реєстрації в контролюючому органі, вважається таким, що ухиляється від 
оподаткування, а отримані ним прибутки – прихованими від оподаткування. 

 

НА ЗАМІТКУ 

Змінені норми запрацюють з 01.01.2021 р. 

Джерело: Інформаційний лист № 16. 

 КОРИГУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ДО ОПОДАТКУ -
ВАННЯ НА СУМУ ШТРАФІВ І ПЕНІ, НАРАХОВАНИХ                         
ЗА ПОРУШЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА: 
КОНСУЛЬТАЦІЯ ДПС 

Платник за МСФЗ створює резерви на суму штрафів та пені, нарахованих за 
порушення терміну сплати грошових зобов’язань в частині: 

 
штрафів і пені, нарахованих податковими органами та неузгоджених платником 
податків, які оскаржуються відповідно до податкового законодавства; 

 
штрафів і пені, що з високим ступенем ймовірності повинні бути нараховані 
податківцями в майбутньому за фактом погашення податкового зобов’язання. 

 
 
 
 
 

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК 
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ПИТАННЯ 

У підприємства, враховуючи коригування в цьому році згідно з 
пп. 140.5.11 ПКУ, виникає питання – як діяти в ситуації, якщо 
визнання витрат зі створення резерву (забезпечення) на сплату 
податкових штрафів та пені відобразили у фінансовій звітності               
до 23.05.2020 р., а його використання (визнання/нарахування 
зобов’язання в розрахунках з бюджетом) відбувається в період після 
23.05.2020 р.? 

Фінансовий результат збільшується на суму витрат на сплату штрафів та пені, 
нарахованих контролерами за порушення податкового законодавства після 22.05.2020 р. 

При цьому зазначають, що відповідне коригування фінансового результату не стосується 
нарахованих сум штрафів та пені, відображених у складі витрат в бухобліку платника 
податків по 22.05.2020 р. включно. 

В цілому ж фінансовий результат до оподаткування: 

 
збільшується на суму резервів, створених підприємством відповідно до правил 
бухобліку для відшкодування майбутніх витрат на сплату штрафів контролерам за 
податкові порушення; 

 
зменшується на суму використання і коригування (зменшення) таких резервів, 
сформованих відповідно до стандартів бухобліку. 

Джерело: ІПК ДПС від 20.08.2020 р. № 3470/ІПК/99-00-05-05-02-06. 

 НЮАНСИ ЗАПОВНЕННЯ ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ З 
ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ  

 

ПИТАННЯ 

Яка сума пільги з податку на прибуток (у т.ч., якщо переноситься 
від’ємне значення з попереднього року до звітного) зазначається в 
Додатку ПП до податкової Декларації з податку на прибуток 
підприємств за півріччя поточного року у разі застосування її в I та 
II кв., якщо у II кв. сума пільги менше, ніж в I кв. Та як при цьому 
заповнюються графи 3-5 Додатка ПП? 

В даному випадку сума від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих звітних 
періодів є різницею, на яку зменшується фінансовий результат до оподаткування. 

Зазначена різниця відображається в рядку 3.2.4 додатка РІ до рядка 03 РІ Декларації і в 
додатку ПП. Оскільки, відповідно до Довідника інших податкових пільг, пільгою з кодом 
11020301 є сума податку, несплаченого у зв’язку зі зменшенням фінансового результату 
до оподаткування, на суму від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих періодів. 

Враховуючи, що розрахунок пільги з податку на прибуток здійснюється на підставі 
показників Декларації, яку зводять наростаючим підсумком з початку року, то в додатку 
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ПП за звітний період – півріччя в графі 3 «Сума податку, не сплаченого до бюджету у 
зв’язку з отриманням податкової пільги (вивільнені від оподаткування кошти), гривень» 
повинна зазначатися сума податку на прибуток, яка є несплаченою в бюджет, 
розрахована на підставі показників Декларації за відповідний звітний період – 
півріччя. 

При цьому терміном користування пільгою, у разі її застосування в І та ІІ кварталах, є 
період з першого календарного дня першого кварталу по останній день півріччя 
відповідного звітного року, який зазначається відповідно у графах 4 «число, місяць, рік 
початку» та 5 «число, місяць, рік закінчення» додатку ПП до Декларації. 

Джерело: роз’яснення ДПС з категорії 102.19 розділу «Запитання-відповіді з Бази знань» 
ЗІР (zir.tax.gov.ua). 

 

 ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ВИТРАТ НА НАВЧАННЯ 
ПРАЦІВНИКА  

Підприємства, що піклуються про розвиток своїх працівників, найчастіше стикаються з 
труднощами відображення витрат на це в обліку. Зокрема, в ситуації з оплатою 
співробітнику навчання та іспиту для підтвердження його кваліфікаційного 
сертифіката. 

Фіскали з цього приводу зазначають, що оподаткування буде залежати від суті такої 
операції. 

 

УВАГА 

Якщо витрати працівника, які відшкодовує роботодавець, пов’язані з 
підвищенням кваліфікації, то їх сума не включається до загального 
місячного (річного) оподатковуваного доходу такого працівника 
(пп. 165.1.37 ПКУ) і звільняється від військового збору (пп. 1.7 п. 161 
підрозділ. 10 розд. XX ПКУ) 

Якщо ж мова йде про витрати працівника на підтвердження статусу «сертифікований 
працівник» і, по суті, підвищення кваліфікації не проводиться, то при їх відшкодуванні 
роботодавцем вони є для працівника додатковим благом та обкладаються ПДФО і 
військовим збором на загальних підставах. 

Відносно відображення витрат з відшкодування (безоплатної передачі) працівникові 
вартості навчання безпосередньо в обліку роботодавця, то в податковому відомстві 
зазначають – різниць для коригування фінансового результату до оподаткування на цей 
випадок не передбачено. 

Такі операції відображаються при формуванні фінансового результату до оподаткування і, 
відповідно, об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємства за правилами 
бухобліку. 

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ  
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Як саме проводити формування витрат на відшкодування працівникові вартості навчання 
в бухобліку за рахунок відшкодованих коштів працівникові податківці порадили 
дізнаватися у Мінфіні. 

Джерело: ІПК ДПСУ від 18.08.2020 р. № 3431/ІПК/99-00-04-05-03-06. 

 ЗМІНИ У ДОВІДНИКУ ОЗНАК ДОХОДІВ: НАГАДУВАННЯ 
ПОДАТКІВЦІВ ПОДАТКОВИМ АГЕНТАМ, ЯКІ ЗВІТУЮТЬ ЗА 
Ф. № 1ДФ  

З 1 липня 2020 р. (дати набрання чинності Наказом № 2417) діють нові ознаки для 
деяких доходів. 

 

УВАГА 

Оновлення застосовують при поданні податкового розрахунку за 
ф. № 1ДФ починаючи з III кварталу 2020 р. 

Джерело: роз’яснення ДПС з категорії 103.25 розділу «Запитання-відповіді з Бази знань» 
ЗІР (zir.tax.gov.ua). 

 

 ЗМІНИ ТРУДОВИХ ШТРАФІВ, БАЗИ НАРАХУВАННЯ ЄСВ, 
МІНІМАЛЬНІ ТРУДОВІ ГАРАНТІЇ    

 

НА ЗАМІТКУ 

З 1 вересня 2020 р. Законом № 822-ІХ 8  мінімальна зарплата в 
місячному розмірі збільшена до 5 000 грн. 

Разом з ростом мінімальної зарплати підвищилися трудові штрафи, база нарахування 
ЄСВ, мінімальні трудові гарантії. Ряд податкових показників визначають залежно від 
розмірів мінімальної зарплати або прожиткового мінімуму, встановлені станом на 1 січня 
податкового (звітного) року. Тобто їх розмір зафіксували на 01.01.2020 р., та діють вони 
протягом всього 2020 р. 

Тому з 1 вересня 2020 р. не змінюються: 

 
єдиний податок для платників груп І та ІІ; 

                                                           
7
  Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до додатка до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового 

розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку» від 26.05.2020 р. № 241 
8
  Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 25.08.2020 р. № 822-IX 

ПРАЦЯ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА 
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податок на нерухоме майно; 

 
збір за паркування авто; 

 
транспортний податок; 

 
туристичний збір. 

Єдиний податок встановлюють місцеві ради (п. 293.2 ПКУ) і на 2020 р.: 

 
для І групи – в межах до 10% розміру прожиткового мінімуму, встановленого на 
1 січня податкового (звітного) року: 2 102 грн. х 10% = 210,20 грн.; 

 
для ІІ групи – в межах до 20% розміру мінімальної зарплати, встановленої законом 
на 1 січня податкового (звітного) року: 4 723 грн. х 20% = 944,60 грн. 

Однак з 1 вересня змінився розмір ЄСВ для підприємців. 

Максимальна сума ЄСВ, яку необхідно сплатити самозайнятим особам з 01.09.2020 р. 
складе 16 500 грн. (75 000 грн. х 22%), а мінімальна сума – 1 100 грн. (5 000 грн. х 22%). 

 ЯКІ ПОКАЗНИКИ ЗМІНЯТЬСЯ У ЗВ’ЯЗКУ ЗІ ЗРОСТАННЯМ З 
1 ВЕРЕСНЯ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРПЛАТИ ЩОДО ОПЛАТИ 
ПРАЦІ?  

Починаючи з вересня 2020 р. працю повинні оплачувати не нижче 5 000 грн. у 
місячному розмірі та 29,20 грн. у погодинному розмірі.  

 

НОРМА ЗАКОНОДАВСТВА 

Згідно з ч. 6 ст. 6 Закону № 108/95-ВР9, мінімальний посадовий оклад 
(тарифну ставку) встановлюють в розмірі не менше прожиткового 
мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня 
календарного року 

Тому цей показник залишається незмінним протягом 2020 р. – 2 102 грн., а значить, 
роботодавці можуть не змінювати посадові оклади з вересня 2020 р. 

Тому формально роботодавці госпрозрахункової сфери можуть і не вносити зміни до своїх 
штатних розписів з 1 вересня 2020 р. 

Якщо буде складатися так, що працівникові, який виконав місячну норму праці, 
нарахували зарплату в меншому розмірі, роботодавець порахує доплату до її рівня, яку 
виплатить разом із зарплатою (ч. 3 ст. 31 Закону № 108/95-ВР). 

Тому у багатьох працівників зарплата з вересня 2020 р. може вирости лише на ту суму, на 
яку збільшилася мінімальна зарплата – 277 грн. (5 000 грн. – 4 723 грн.). 

                                                           
9
  Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР 
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Не менш прикра ситуація в бюджетній сфері. Посадовий оклад (тарифна ставка) 
працівника першого розряду з 1 вересня 2020 р. становить 2 225 грн. Тоді робочому 
бюджетної установи за умови повністю відпрацьованого місяця проведуть доплату до 
рівня мінімальної зарплати в сумі: 

 
перший тарифний розряд – 2 775 грн.; 

 
другий тарифний розряд – 2 575 грн. 

Тобто доплатять до рівня мінімалки більше, ніж їх посадові оклади. Адже ці працівники, як 
правило, отримують тільки «голий» посадовий оклад. 

Не менш райдужна ситуація з іншими працівниками бюджетної сфери, адже для  
1-12 тарифних розрядів за ЄТС посадові оклади нижче за мінімальну зарплату  
(5 000 грн.). 

 

 НЮАНСИ ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ДІЯЛЬНОСТІ ФОП НА I-III ГРУПІ 
ЄДИНОГО ПОДАТКУ    

 

УВАГА 

З 2021 р. ФОП на I-III групі ЄП вестимуть облік діяльності в довільній 
формі в паперовому або електронному вигляді 

Адже скасовується вимога обов’язкової реєстрації книги обліку доходів і витрат, а також 
обов’язок ведення книги обліку доходів для ФОП – платників єдиного податку I-III груп. Ці 
зміни передбачені в Законі № 786-IX. 

Однак ці норми можуть змінитися, якщо нардепи розглянуть Законопроект № 3993-110. 

 

НА ЗАМІТКУ 

Для ФОП, які будуть вести облік доходів через електронний кабінет, 
пропонують ввести новий електронний сервіс – автоматичне 
заповнення та перевірка в електронному кабінеті податкової 
декларації і після підписання платником податку надання через 
електронний кабінет до контролюючого органу 

 

                                                           
10

  Законопроект «Про внесення до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощення обліку доходів фізичних осіб-
підприємців» від 31.08.2020 р. № 3993-1 

ЄДИНИЙ ПОДАТОК 
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 ОБОВ’ЯЗОК ФОП ЩОДО ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ТОВАРНИХ 
ЗАПАСІВ: НАГАДУВАННЯ ДПС   

 

ВАЖЛИВО 

У загальному випадку суб’єкти господарювання, які здійснюють 
готівкові або безготівкові розрахунки із застосуванням електронних 
платіжних систем, платіжних чеків, жетонів при продажу товарів 
(поданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг 
зобов’язані вести облік товарних запасів. Здійснювати продаж 
можна тільки тих товарів (послуг), які відображені в такому обліку 

До того ж під час перевірки господарюючий суб’єкт зобов’язаний надати контролерам 
документи (в паперовій або електронній формі) на підтвердження обліку та походження 
товару, що знаходиться на місці продажу в момент перевірки. 

 

НА ЗАМІТКУ 

З урахуванням встановлення особливих правил для спрощенців, 
такі вимоги не поширюються на ФОП платників єдиного податку 

Однак не на всіх.  

 

 

 

НА ЗАМІТКУ 

Якщо звільнений від обов’язкового ведення обліку підприємець за 
власною ініціативою вирішить все-таки оформляти облікові 
документи та регістри – це не буде порушенням законодавства про 
РРО 

Джерело: ІПК ДПСУ від 12.08.2020 р. № 3336/ІПК/99-00-07-05-01-06. 

Обліковий обов'язок закріплений за єдиноподатниками, які: 

є платниками ПДВ 

провадять діяльність з реалізації технічно-складних побутових товарів, які 
підлягають гарантійному ремонту 

продають лікарські засоби та вироби медпризначення 

реалізовують ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів 
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 ЧИ ПЕРЕДБАЧЕНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ 
РОЗРАХУНКІВ ЧЕРЕЗ ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ РРО ТА/АБО ПРРО 
З ВИКОРИСТАННЯМ ПЛАТІЖНОГО ТЕРМІНАЛА, НЕ 
ПОЄДНАНОГО (НЕ СПОЛУЧЕНОГО) З РРО ТА/АБО ПРРО?  

На це податківці відповідають стверджувально.  

 

ВАЖЛИВО 

При здійсненні розрахунків з використанням платіжного термінала 
суб’єкт господарювання повинен проводити розрахункові операції 
через зареєстрований РРО з роздрукуванням розрахункових 
документів 

В іншому випадку – це порушення порядку проведення розрахунків готівкою за 
товари (послуги), в тому числі і недотримання встановлених законодавством 
вимог. 

У разі невиконання цієї умови передбачена відповідальність відповідно до п. 1 ст. 17 
Закону № 265/95-ВР11 у розмірі: 

 
100% вартості проданих з порушенням, встановленими цим пунктом, товарів (робіт, 
послуг) – за перше порушення; 

 
150% вартості проданих з порушеннями, встановленими цим пунктом, товарів 
(робіт, послуг) – за кожне наступне вчинене порушення. 

Джерело: роз’яснення ДПС з категорії 109.20 розділу «Запитання-відповіді з Бази знань» 
ЗІР (zir.tax.gov.ua). 

 ЧИ МОЖНА ОДНОЧАСНО ВСТАНОВИТИ ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ 
ПРРО (ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ) НА ІНШИЙ ПРИСТРІЙ 
ПЛАНШЕТУ (ТЕЛЕФОНУ ТОЩО) У РАЗІ ЙОГО КРАДІЖКИ?  

 

УВАГА 

Програмне забезпечення може бути одночасно встановлено на будь-
якій кількості пристроїв, але використовувати один ПРРО одночасно 
можна тільки на одному пристрої і тільки одним касиром 

У разі використання декількох ПРРО необхідно мати відповідну кількість зареєстрованих 
касирів, щодо яких було подано повідомлення про надання інформації про 
кваліфікаційний сертифікат відкритого ключа. 

                                                           
11

  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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При крадіжці пристрою необхідно подати повідомлення за ф. 2-ПРРО з позначкою «Крадіжка 
пристрою або компрометація ключа». Після цього реєстрацію такого ПРРО скасують. 

Джерело: роз’яснення ДПС з категорії 109.24 розділу «Запитання-відповіді з Бази знань» 
ЗІР (zir.tax.gov.ua). 

 ЧИ НЕОБХІДНО ЗАСТОСОВУВАТИ РРО ПРИ РОЗРАХУНКАХ 
ЧЕРЕЗ БАНКІВСЬКІ ТЕРМІНАЛИ?  

Серед частих запитів щодо обов’язковості РРО – чи потрібно його застосовувати при 
розрахунках через банківські термінали. Зокрема, якщо підприємець надає послуги СТО 
і автомобілісти платять готівкою або картковими перерахуваннями через термінал, 
що належить банку, який знаходиться в сусідньому приміщенні. 

 

ВЕРДИКТ ФІСКАЛІВ 

Якщо ФОП не приймає від отримувачів послуг готівкові кошти, платіжні 
карти тощо, а кошти, сплачені споживачами послуг, зараховуються на 
його розрахунковий рахунок через ПТКС, що належить банку, тоді такі 
розрахунки будуть вважатися безготівковими. За умови використання 
розрахунків за послуги виключно таким способом підприємцю 
застосовувати РРО не потрібно 

Джерело: ІПК ДПСУ від 12.08.2020 р. № 3314/ІПК/99-00-07-05-01-06. 

 

 ЗМІНА ПОРЯДКУ ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ 
САМОЗАЙНЯТИМИ ОСОБАМИ  

Залежно від обраної системи оподаткування самозайнятих осіб, починаючи з 1 січня 
2021 р., вони повинні вести облік своїх доходів (витрат) в наступний спосіб: 

 
ФОП на загальній системі зобов’язані вести облік доходів і витрат та мати 
підтверджуючі документи щодо походження товару. ПКУ дозволяє вести облік 
доходів і витрат в паперовому та/або електронному вигляді, в тому числі через 
Електронний кабінет. Типова форма, за якою буде здійснюватися облік доходів і 
витрат, і порядок ведення такого обліку визначить Мінфін. 

На сьогодні і до моменту затвердження нової форми Мінфіном залишається в силі 
Книга обліку доходів і витрат, яку ведуть ФОП, крім осіб, які обрали спрощену 
систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну 
діяльність, затверджена Наказом № 48112. 

                                                           
12

  Наказ Міністерства доходів і зборів України «Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи - підприємці, крім осіб, що 
обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та Порядку її ведення» від 16.09.2013 р.  
№ 481 

ПРИВАТНІ ПІДПРИЄМЦІ  

1 
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Фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов’язані вести 
облік доходів і витрат від такої діяльності. ПКУ дозволяє вести облік доходів і витрат 
в паперовому та/або електронному вигляді, в тому числі через Електронний кабінет. 
Типова форма, за якою буде здійснюватися облік доходів і витрат, і порядок 
ведення такого обліку також визначить Мінфін. На сьогодні і до моменту 
затвердження нової форми залишається в силі діюча Книга обліку доходів і витрат. 

ФОП – платникам єдиного податку І та ІІ груп та платників єдиного податку ІІІ групи, 
які не є платниками ПДВ, буде надано право вести облік в довільній формі шляхом 
помісячного відображення отриманих доходів. Їм буде дозволено вести облік як в 
паперовому, так і в електронному вигляді. 

ФОП – платникам єдиного податку ІІІ групи, які є платниками ПДВ, буде надано 
право вести облік в довільній формі шляхом помісячного відображення доходів і 
витрат. Їм буде дозволено вести облік як в паперовому, так і в електронному 
вигляді. 

Додатково податківці прокоментували кілька важливих аспектів цих нововведень. 

Платникам податків не потрібно вчиняти ніяких дій щодо скасування реєстрації вже 
зареєстрованих книг з 1 січня 2021 р. (подавати будь-які заяви або повідомлення не 
вимагається). 

При веденні обліку в довільній формі платники єдиного податку мають право 
застосовувати будь-який спосіб обліку доходів за період (це можуть бути записи в 
будь-якому довільному реєстрі – паперових зошитах, журналі або в електронній 
таблиці в файлі Excel). В тому числі, платники можуть продовжувати вести Книгу 
обліку доходів (для платників єдиного податку І, ІІ і ІІІ груп, які не є платниками 
ПДВ) і Книгу обліку доходів і витрат (для платників єдиного податку ІІІ групи, які є 
платниками ПДВ) за формами, затвердженими Наказом № 57913. 

ПКУ не містить вимоги до платника податків повідомляти контролюючі органи про 
обраний вид реєстру. Разом з тим податкові органи мають право зробити запит на 
цю інформацію в порядку, визначеному ПКУ для перевірки дотримання платником 
вимог ПКУ щодо граничного обсягу доходу за відповідний період.  

Тому такі записи повинні містити інформацію, щонайменше, про місячні обороти, 
вони є джерелом інформації для складання платником податку звітності за єдиним 
податком. 

Зміни, запроваджені Законом № 786-IX, щодо форми обліку доходів 
самозайнятими особами, які не скасовують обов’язки для всіх платників податків 
(включаючи таких суб’єктів) дотримуватися вимог п. 44.1 та п. 44.3 ПКУ, зокрема, 
щодо ведення обліку доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з 
визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі 
первинних документів (документів на придбані товари) і їх належне зберігання.  

13
  Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження форм книги обліку доходів і книги обліку доходів і витрат та порядків їх ведення» від 
19.06.2015 р. № 579 
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Тому інформація про місячні обороти, яку самозайнята особа буде з 1 січня 2021 р. 
заносити до довільного реєстру, повинна відповідати змісту первинних документів 
за відповідний період. 

Для платників єдиного податку, які є платниками ПДВ, продовжують діяти всі 
вимоги ПКУ з обліку ПДВ. 

Через зміни, запроваджені Законом № 786-IX, з 1 січня 2021 р. зникають підстави 
для застосування до ФОП на спрощеній системі оподаткування адмінштрафу за 
неналежне ведення обліку доходів і витрат, для яких законами України встановлено 
обов’язкову форму обліку відповідно до ст. 1641 КпАП14. 

Можливість вести облік доходів і витрат в електронній формі через Електронний кабінет 
для фізосіб на загальній системі оподаткування і фізосіб, які здійснюють незалежну 
професійну діяльність, буде впроваджена ДПС після затвердження Мінфіном типових 
форм, за якими буде здійснюватися облік доходів і витрат такими платниками податків. 
Про введення такого сервісу буде повідомлено окремо. 

РОЛЬ ПОСАДОВИХ ІНСТРУКЦІЙ ПРАЦІВНИКІВ ТА ШТРАФИ 
ЗА ЇХ ВІДСУТНІСТЬ:  НАГАДУВАННЯ ДПС  

Посадова інструкція виступає одночасно інструментом дисциплінарного впливу на 
працівника і його захистом. Однак на багатьох підприємствах (особливо малих) відсутні 
посадові інструкції або хоча б роздруковані типові, чисто формальні. 

Виникає питання, а чи потрібна взагалі посадова інструкція? Законодавство не забороняє 
відхилятися від типових інструкцій і частково перерозподіляти обов’язки працівників між 
іншими особами. І тоді кожен відповідає за своє, що є перевагою наявності реальних 
посадових інструкцій, відповідних дійсному стану справ. 

Кожен працівник повинен бути ознайомлений зі своїми трудовими обов’язками під 
розписку, і саме посадова інструкція дозволяє це зробити швидко і належним чином 
задокументувати («З посадовою інструкцією ознайомлений, дата, підпис» – напис 
здійснюють в наказі про прийом на роботу). Виходить, що якщо немає посадової 
інструкції, то працівника не ознайомили з посадовими обов’язками або ознайомили, але 
не повністю. 

ВАЖЛИВО 

Відсутність посадової інструкції – це порушення трудового 
законодавства 

За це випливає штраф згідно зі ст. 265 КЗпП15 як за порушення інших вимог трудового 
законодавства – 1 мінімальна зарплата (з 01.09.2020 р. – 5 000 грн.).  

14
  Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073-X 

15
  Кодекс законів про працю від 10.12.1971 р. 

КОНТРОЛЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  
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НА ЗАМІТКУ 

Його можна накласти за кожну відсутню посадову інструкцію за 
посадами штатного розкладу 

Посадові інструкції повинні бути не тільки на підприємствах, але і у ФОП, якщо вони 
мають найманих працівників та оформляють трудові відносини. Незалежно від того, це 
підприємство або ФОП, роботодавець повинен роз’яснити працівникові його права і 
обов’язки (ч. 1 ст. 29 КЗпП). Саме ця норма трактує обов’язковість наявності посадових 
інструкцій. 

Джерело: Управління Держпраці в Кіровоградській області. 

МОРАТОРІЙ НА ПЕРЕВІРКИ – ОДНЕ З ВИДІВ ПОСЛАБЛЕННЯ 
ДЛЯ ВІТЧИЗНЯНОГО БІЗНЕСУ НА ПЕРІОД ДІЇ КАРАНТИНУ  

Однак, перевірочний мораторій, передбачений п. 522 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ, не є 
тотальним, і частина перевірок може проводитися і під час карантину. 

Так, у карантин податківці можуть проводити не лише документальні перевірки з питань 
бюджетного відшкодування ПДВ та/або від’ємного значення з ПДВ на суму понад 100 тис. 
грн., а й фактичні перевірки з питань: 

обліку, ліцензування, виробництва, зберігання і транспортування пального, спирту 
етилового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів; 

цільового використання пального і спирту етилового платниками податків; 

обладнання акцизних складів витратомірами-лічильниками та/або рівнемірами-
лічильниками; 

здійснення функцій, визначених законодавством у сфері виробництва і обігу спирту 
етилового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, пального, з підстав, визначених 
пп. 80.2.2, пп. 80.2.3 та пп. 80.2.5 ПКУ. 

УВАГА 

Камеральні перевірки не заборонені, отже, вони можуть 
проводитися в період карантину та застосування обмежувальних 
заходів 

А ось для платників податків, «які очікують» перевірки контролерів вищого рівня в порядку 
контролю над діями або бездіяльністю посадових осіб контролерів рівня нижче (на 
підставі пп. 78.1.12 ПКУ) варто взяти до уваги – її організація і проведення можливо буде 
після завершення карантинних обмежень. 

Джерело: ІПК ДПСУ від 20.08.2020 р. № 3469/ІПК/99-00-07-08-01-06. 
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ЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАПОВНЕННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ЗА 
Ф. № 20-ОПП ПІДПРИЄМСТВОМ У РАЗІ, ЯКЩО ЗДІЙСНИЛИ 
ПОДІЛ ВЛАСНОГО ПРИМІЩЕННЯ НА ДВА І БІЛЬШЕ ОБ’ЄКТА 
РІЗНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (МАГАЗИН, ПЕРУКАРНЯ ТОЩО)?  

В такому випадку подають повідомлення за ф. № 20-ОПП, в якому інформацію про такий 
об’єкт зазначають кількома рядками, а саме: 

в першому рядку зазначають інформацію про закриття об’єкта оподаткування, 
призначення якого змінюється (до графи 2 вносять значення «6 – закриття об’єкта 
оподаткування»); 

у наступних – оновлена інформація про об’єкти оподаткування, які створені чи 
відкриті на основі закритого (до графи 2 вносять значення «1 – первинне надання 
інформації про об’єкти оподаткування»). 

При цьому кожному новоствореному об’єкту привласнюють відповідний 
ідентифікатор за правилами п. 4 Пам’ятки (додаток до повідомлення за ф. № 20-ОПП). 

Повідомлення за ф. № 20-ОПП з інформацією про об’єкти оподаткування, зареєстровані у 
відповідному держоргані без присвоєння реєстраційного номера (кадастрового номера, 
реєстраційного номера об’єкту нерухомого майна), подають контролюючому органу за 
основним місцем обліку у паперовому вигляді з додатком копії документа, що підтверджує 
реєстрацію об’єкта у відповідному держоргані.  

В такому разі графу 12 «Реєстраційний номер об’єкта оподаткування» повідомлення за 
ф. № 20-ОПП не заповнюють (п. 8.4 розд. VIII Порядку № 158816). 

Джерело: роз’яснення ДПС з категорії 116.11 розділу «Запитання-відповіді з Бази знань» 
ЗІР (zir.tax.gov.ua). 

ЩОМІСЯЧНІ ДАНІ ПРО СЕРЕДНЮ ЗАРПЛАТУ У ЧЕРВНІ 2020 Р.: 
ІНФОРМАЦІЯ ДЕРЖСТАТУ 

УВАГА 

Середня номінальна зарплата штатного працівника у липні 2020 р. 
склала 11 804 грн., що у 2,5 рази вище рівня мінімальної зарплати 
(4 723 грн.) 

У порівнянні з липнем, розмір середньої номінальної зарплати збільшився на 2,0%, а за 
останні 12 місяців (щодо липня 2019 р.) – на 7,6%. 

16
  Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів» від 09.12.2011 р. № 1588 

ІНШЕ 
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Уже традиційно найвища зарплата в м. Києві – 17 053 грн., а найнижча у Чернівецькій 
області – 9 322 грн. 

Найбільші зарплати вже тривалий час спостерігаються у сферах «Інформація та 
телекомунікації» – 19 789 грн. та «Фінансова та страхова діяльність» – 20 352 грн. 

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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