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 ДЕЯКІ ЗМІНИ ДО ПКУ1: ЗАКОНОПРОЕКТ  

 

ДУМКА НАРДЕПІВ 

Умови оподаткування виплати винагороди правовласникам 
відповідно до законодавства про ефективне управління майновими 
правами правовласників у сфері авторського права та (або) 
суміжних прав – дискримінаційні та повинні бути скориговані 

Так вважає група нардепів, які зареєстрували Законопроект № 40882. 

Вони пропонують змінити окремі положення ПКУ, зокрема: 

 
уточнити, що до роялті відноситься, зокрема, платіж, який сплачується 
користувачем об’єктів авторського права та (або) суміжних прав на користь 
організацій колективного управління; 

 
передбачити, що вимоги пп. 6 пп. 140.5.7 ПКУ не застосовуються до випадків 
нарахування платником податку роялті (відрахування (винагороди) правовласнику) 
на користь організацій колективного управління; 

 
конкретизувати, що для ФОП в переліку витрат, безпосередньо пов’язаних з 
отриманням доходів, належать роялті, сплачені на користь організацій колективного 
управління. 

Це дозволить платникам, які перераховують роялті через організації колективного 
управління, відкоригувати фінрезультат і не збільшувати його на суму таких платежів, а також 
уникнути донарахувань податкових зобов’язань податковими органами при перевірках. 

 

 ЧИ НАРАХОВУВАТИ ПДФО ТА ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР У РАЗІ 
НАДАННЯ ПРОФСПІЛКОЮ ЗАХИСНИХ МАСОК ФІЗОСОБАМ ? 

Податківці, ретельно процитувавши регулюючі ці жести доброї волі положення 
законодавства, все ж прийшли до фіскальних висновків. 

 

ВАЖЛИВО 

Вартість отриманої захисної маски буде вважатися додатковим 
благом і буде на загальних підставах обкладатися ПДФО та 
військовим збором 

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

2
  Законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування суб'єктів, які здійснюють відрахування (винагороду) за 

використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав на користь організацій колективного управління» від 14.09.2020 р. № 4088 

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК 

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ  
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Але за умови, що маски отримані безпосередньо конкретним платником податку – іншими 
словами, якщо профспілка, як податковий агент, може ідентифікувати одержувача 
такого доходу. 

Джерело: ІПК ДПСУ від 19.08.2020 р. № 3464/ІПК/99-00-04-05-03-06. 

 ОПОДАТКУВАННЯ ДОБОВИХ ВИТРАТ НА ВІДРЯДЖЕННЯ 
ПОНАД ВСТАНОВЛЕНИХ НОРМ  

 

УВАГА 

Сума збільшення розміру добових витрат на відрядження понад 
встановлені норми включається до загального місячного (річного) 
оподатковуваного доходу платника податку і відображається у 
податковому розрахунку за ф. № 1ДФ з ознакою «118» 

Так, згідно з пп. «а» пп. 170.9.1 ПКУ, до оподатковуваного доходу не включаються витрати 
на відрядження, не підтверджені документально, на харчування та фінансування інших 
власних потреб фізичної особи (добові витрати), понесені у зв’язку з таким відрядженням 
у межах території України, але не більше 0,1 розміру мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, в розрахунку за кожен 
календарний день такого відрядження. А для відряджень за кордон – не вище 80 євро за 
кожен календарний день такого відрядження за офіційним обмінним курсом до євро, 
встановленим Національним банком, в розрахунку за кожен такий день. 

КМУ окремо визначаються граничні норми добових для відрядження членів екіпажів 
суден/інших транспортних засобів або суми, що направляються на харчування таких 
членів екіпажів замість добових, якщо такі судна (інші транспортні засоби): 

 
здійснюють комерційну, промислову, науково-пошукову чи риболовецьку діяльність 
за межами територіальних вод України; 

 
виконують міжнародні рейси для здійснення навігаційної діяльності чи перевезення 
пасажирів або вантажів за плату за межами повітряного або митного кордону України; 

 
використовуються для проведення аварійно-рятувальних та пошуково-рятувальних 
робіт за межами митного кордону або територіальних вод України. 

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, визначаються КМУ.  

Сума добових для таких категорій фізичних осіб не може перевищувати суму, 
встановлену п. 170.9 ПКУ. 

Згідно з Довідником ознак доходів, наведеним у додатку до Порядку заповнення та 
подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого 
(сплаченого) на користь платників податків, і сум утриманого з них податку, дохід, 
отриманий платником податку як додаткове благо, відображається в податковому 
розрахунку за ф. № 1ДФ під ознакою доходу «118». 

Джерело: Головне управління ДПС в Тернопільській області. 
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 ПОРЯДОК СПЛАТИ ПДФО ТА ВІЙСЬКОВОГО ЗБОРУ ДО 
БЮДЖЕТУ ІЗ ЗАРПЛАТ ПРАЦІВНИКІВ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ, 
ЩО ПРАЦЮЮТЬ У СЕЛАХ: ПОЯСНЕННЯ МІНФІНУ  

В Листі № 11220-02-2/162013 відсилають до ч. 2 ст. 64 БКУ4, згідно з якою ПДФО платять 
(перераховують) податкові агенти – юрособи (її філією, відділенням, іншим відокремленим 
підрозділом) чи представництвом нерезидента – юрособами, а зараховують до 
відповідного бюджету за їх місцезнаходженням (розташуванням) в обсягах податку, 
нарахованого на доходи, які виплачують фізособи. 

Такий порядок застосовують всі юрособи, в т.ч. ті, які мають філії, відділення, інші 
відокремлені підрозділи, розташовані на території іншої територіальної громади, ніж така 
юрособа, а також відокремлені підрозділи, яким у встановленому порядку надано 
повноваження щодо нарахування, утримання та сплати (перерахування) до бюджету 
податку (далі – відокремлений підрозділ). У разі прийняття рішення про створення 
відокремленого підрозділу юридична особа повідомляє про це контролюючі органи за 
своїм місцезнаходженням та місцезнаходженням таких новостворених підрозділів 
(пп. 168.4.2 ПКУ). 

У свою чергу суми ПДФО, нараховані відокремленим підрозділом на користь фізичних 
осіб, за звітний період перераховують до відповідного бюджету за місцезнаходженням 
такого відокремленого підрозділу (пп. 168.4.3 ПКУ). 

Якщо відокремлений підрозділ не уповноважений нараховувати (сплачувати) ПДФО за 
такий відокремлений підрозділ, усі обов’язки податкового агента виконує юридична особа. 
Тоді ПДФО, нарахований працівникам відокремленого підрозділу, перераховується до 
місцевого бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу. 

 

ВИСНОВОК  

Коли територіальний центр соціального обслуговування не має 
відокремлених підрозділів в селах, ПДФО зараховується до 
відповідного бюджету за місцезнаходженням (розташуванням) 
територіального центру 

 

 

 ОБОВ’ЯЗКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЯКІ 
ВИКОРИСТОВУЮТЬ РРО  

Відповідно до п. 4 розд. III Порядку реєстрації та застосування РРО, затвердженого 
Наказом № 5475, суб’єкти господарювання, які використовують РРО, зобов’язані, 
зокрема: 

 
в кінці робочого дня (зміни) створювати в паперовій та/або електронній формі (крім 
автоматів з продажу товарів (послуг)) фіскальні звітні чеки при здійсненні 
розрахункових операцій (абзац восьмий п. 4 розд. ІІІ Порядку); 

                                            
3
  Лист Міністерства фінансів України «Щодо сплати ПДФО та ВЗ із зарплат працівників соцслужб, які працюють у селах» від 29.05.2020 р.  

№ 11220-02-2/16201 
4
  Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI 

5
  Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження порядків щодо реєстрації реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових 

операцій» від 14.06.2016 р. № 547 

ГОТІВКОВІ РОЗРАХУНКИ 
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забезпечувати відповідність сум готівкових коштів на місці проведення розрахунків 
сумі коштів, яка зазначена в денному звіті РРО, а у разі використання розрахункової 
книжки – загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з 
початку робочого дня (абзац одинадцятий п. 4 розд. ІІІ Порядку); 

 
створювати в паперовій та/або електронній формі X-звіти, Z-звіти та інші документи, 
які передбачені документацією на РРО, відповідно до законодавства (абзац 
тринадцятий п. 4 розд. ІІІ Порядку); 

 
зберігати на місці проведення розрахунків реєстраційного посвідчення та останню 
довідку про опломбування РРО або їх копії (абзац п’ятнадцятий п. 4 розд. ІІІ 
Порядку). 

Джерело: ДПС в Тернопільській області. 

 НЮАНСИ ВИКОРИСТАННЯ ПРРО НА ПРИСТРОЯХ    

 

ВАЖЛИВО 

Програмне забезпечення може бути одночасно встановлене на  
будь-яку кількість пристроїв, але використовувати один програмний 
РРО одночасно можна тільки на одному пристрої і тільки одним 
касиром 

При використанні декількох ПРРО необхідно мати відповідну кількість 
зареєстрованих касирів, за якими було подано повідомлення про надання 
інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа. 

Якщо пристрій вкрали, необхідно подати повідомлення за ф. № 2-ПРРО з позначкою 
«Крадіжка пристрою або компрометація ключа», після чого реєстрація такого ПРРО буде 
скасована. 

Програмування найменування товарів (послуг) через ПРРО здійснюється  
оператором (касиром) самостійно шляхом додавання таких товарів за допомогою самого 
програмного забезпечення або за допомогою імпорту раніше підготовленого переліку 
номенклатури, який формується для кожного програмного забезпечення в окремому 
форматі згідно з інструкцією, що додається до того ж архіву, що і програмне 
забезпечення. 

 

НА ЗАМІТКУ 

Чинним законодавством не передбачено реєстрацію та 
використання книги обліку розрахункових операцій на програмний 
РРО 

Джерело: Головне управління ДПС у Кіровоградській області. 



6 

 ПРАВИЛА ПЕРЕГЛЯДУ ВСТАНОВЛЕНОГО ЛІМІТУ КАСИ  

 

УВАГА 

Податківці не заперечують того, що підприємство може переглянути 
(перезатвердити) вже встановлений ліміт каси та строки здавання 
готівкової виручки (готівки) 

Порядок визначення строків здавання готівкової виручки (готівки) та ліміту каси 
встановлений розд. V Положення № 1486.  

 

НОРМА ЗАКОНОДАВСТВА 

Згідно з п. 55 глави V Положення № 148, встановлений ліміт каси та 
строки здавання готівкової виручки (готівки) можуть переглядатися у 
зв’язку зі змінами законодавства України або за наявності 
відповідних обставин (зміни в надходженнях/видатках готівки, 
внутрішнього трудового розпорядку/графіків змінності тощо) 

Документи (нормативно-правові акти, внутрішні документи (розрахунки) установи/ 
підприємства, затверджені (підписані) керівником або уповноваженою ним особою), на 
підставі яких переглянуто ліміт каси, строки здавання готівкової виручки (готівки), 
докладають до відповідних наказів (розпоряджень), договорів банківського 
рахунку установи/підприємства. 

Джерело: роз’яснення ДПС з категорії 109.16 розділу «Запитання-відповіді з Бази знань» 
ЗІР (zir.tax.gov.ua). 

 

 АЛГОРИТМ НАДАННЯ ЩОРІЧНОЇ ВІДПУСТКИ  

 

ВАЖЛИВО 

Черговість, в якій надають щорічні відпустки, визначають графіками, 
затвердженими роботодавцем за погодженням з профспілкою 
(профспілковим представником) або іншим уповноваженим на 
представництво трудовим колективом органом, і доводиться до 
відома всіх працівників 

Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, встановлених графіком, 
погоджують між працівником і роботодавцем, який зобов’язаний письмово повідомити 
працівника про дату початку відпустки не пізніше ніж за два тижні до встановленого 
графіком терміну. 

Такий алгоритм визначає ст. 10 Закону № 504/96-ВР7. 

                                            
6
  Постанова НБУ «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» від 29.12.2017 р. № 148 

7
  Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР 

ПРАЦЯ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА 
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НА ЗАМІТКУ 

Законодавство не містить вимоги писати заяву про щорічну 
відпустку, якщо така відпустка надається в терміни, визначені 
графіком відпусток 

Якщо ж працівник захотів використати щорічну відпустку в інший період, ніж передбачений 
графіком відпусток, тоді це вирішують за погодженням сторін трудового договору (між 
працівником та роботодавцем). 

Як правило, в такому випадку заявник пише заяву, на яку роботодавець накладає 
резолюцію, погоджуючись надати щорічну відпустку в зазначені в ній терміни, або в силу 
обставин пропонує перенести її на інший період.  

Далі на підставі цієї заяви видається наказ (розпорядження) про надання відпустки. 

 

НА ЗАМІТКУ 

Направлена поштою заява працівника може бути підставою для 
видання роботодавцем наказу (розпорядження) про надання такому 
працівнику відпустки 

Адже письмове звернення надсилають поштою або передає громадянин до відповідного 
органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої 
оформлені відповідно до законодавства (ч. 6 ст. 5 Закону № 393/96-ВР8). 

 

УВАГА 

Необхідно враховувати, що за відсутності узгодження з 
роботодавцем термінів надання відпустки, при отриманні зазначеної 
заяви роботодавець не зобов’язаний видавати наказ 
(розпорядження) про надання відпустки. Роботодавець може як 
задовольнити прохання працівника, так і відмовити йому 

Відповідні висновки викладені в Листі № 3512-06/21620-079. 

Також в міністерстві нагадують, що роботодавець може погодитися, а може й не 
погодитися поділити відпустку так, як того бажає працівник. І може запропонувати свої 
умови поділу щорічної відпустки або не поділити її взагалі. 

 ПРАВИЛА ПЕРЕВЕДЕННЯ ПРАЦІВНИКА НА РОБОТУ В 
УМОВАХ НЕПОВНОГО РОБОЧОГО ДНЯ  

 

ВАЖЛИВО 

Переведення працівника на роботу в умовах неповного робочого 
дня (тижня) здійснюється за згодою працівника та оформляється 
наказом по підприємству 

                                            
8
  Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р. № 393/96-ВР 

9
  Письмо міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України «Щодо надання відпусток» від 31.03.2020 р. № 3512-06/21620-07 
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У разі незгоди працівника, таке переведення проводиться з дотриманням вимог ч. 3 ст. 32 
КЗпП10, а саме: про зміну суттєвих умов праці – систем та розмірів оплати праці, пільг, 
режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення 
професій, зміну розрядів і найменування посад та інших – працівник повинен бути 
повідомлений не пізніше, ніж за два місяці. 

 

ПИТАННЯ 

Як же проводити оплату праці при переведенні працівників на 
роботу в умовах неповного робочого дня (тижня)? 

За погодинною системою оплати праці (годинна тарифна ставка/місячний посадовий 
оклад) оплата праці проводиться за фактично відпрацьований час. Фактично 
відпрацьований час відображається в табелях обліку робочого часу, що регламентується 
Наказом № 48911. 

При відрядній системі оплати праці – за фактично виконану роботу за відрядними 
розцінками, встановленими на підприємстві. Кількість (обсяг) виконаної працівником 
роботи відображається в нарядах на виконання робіт. 

У всіх випадках оплата здійснюється з обов’язковим дотриманням мінімальних державних 
гарантій в оплаті праці, встановлених КЗпП та Законом № 108/95-ВР12. 

 

НОРМА ЗАКОНОДАВСТВА 

Згідно з ч. 2 ст. 30 Закону № 108/95-ВР, роботодавець зобов’язаний 
забезпечити достовірний облік виконуваної працівником роботи і 
бухгалтерський облік витрат на оплату праці у встановленому 
порядку 

Джерело: Управління Держпраці в Тернопільській області. 

 ВСТАНОВЛЕННЯ РОЗМІРУ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРПЛАТИ ТА 
ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ: ЗАКОНОПРОЕКТ  

 

УВАГА 

Мінімальний посадовий оклад (тарифну ставку) встановлюють у 
розмірі не менше прожиткового мінімуму, встановленого для 
працездатних осіб на 1 січня календарного року 

Цього вимагає ч. 6 ст. 6 Закону № 108/95-ВР. 

Уряд схвалив та направив на розгляд Верховної Ради Законопроект № 400013, який 
містить показники мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. 

                                            
10

  Кодекс законів про працю від 10.12.1971 р. 
11

  Наказ Державного комітету статистики України «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» від 05.12.2008 р. 
№ 489 

12
  Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР 

13
  Законопроект «Про Державний бюджет України на 2021 рік» від 14.09.2020 р. № 4000 
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Тому у 2021 р. мінімальний посадовий оклад становитиме 2 270 грн., адже саме такий 
розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб очікують станом на 01.01.2021 р. 

Якщо порівнювати його з розміром мінімальної зарплати з 01.01.2021 р. – 6 000 грн., то 
мінімальний оклад менше на 3 730 грн., тобто це менше 40% мінімальної зарплати! 

 

НАГАДУЄМО 

Якщо працівнику, який виконав місячну норму праці, нарахували 
зарплату в меншому розмірі за мінімалку, роботодавець проводить 
доплату до її рівня, яку виплачує разом з зарплатою (ч. 1 ст. 31 
Закону № 108/95-ВР) 

У бюджетній сфері схему посадових окладів (тарифних ставок) формують на основі: 

 
мінімального розміру посадового окладу (тарифної ставки), встановленого  
КМУ; 

 
міжпосадових (кваліфікаційних) співвідношень розмірів посадових окладів 
(тарифних ставок) і тарифних коефіцієнтів. 

Посадовий оклад працівника 1 тарифного розряду за ЄТС запланований з 01.01.2021 р. 
на рівні 2 670 грн. 

 

 

 СПЛАТА ЄДИНОГО ВНЕСКУ ПІДПРИЄМЦЯМИ – ПЛАТНИКАМИ 
ЄДИНОГО ПОДАТКУ    

 

ВАЖЛИВО 

Платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування – підприємці – платники єдиного податку 
зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний 
квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який 
сплачується єдиний податок 

Відповідне положення міститься в абз. 3 ч. 8 ст. 9 Закону № 2464-VI14. 

Так, граничний термін сплати єдиного внеску за себе підприємцями – платниками   
єдиного податку – 19 число місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний 
внесок. 

 

 

                                            
14

  Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI 

ПРИВАТНІ ПІДПРИЄМЦІ  
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НА ЗАМІТКУ 

Якщо останній день строків сплати єдиного внеску припадає на 
вихідний або святковий день, останнім днем таких строків сплати 
вважається перший робочий день, що настає за вихідним або 
святковим днем (п. 12 розділу ІV Інструкції про порядок нарахування 
та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування, затвердженої Наказом № 44915) 

Тобто якщо останній термін сплати єдиного внеску припадає на вихідний (святковий) 
день, то останнім днем сплати вважається перший робочий день, що настає за таким 
вихідним (святковим) днем. 

Джерело: Головне управління ДПС у Запорізькій області. 

 

 ПРАВИЛА ПОДАННЯ СКАРГИ ПРО ПЕРЕГЛЯД РІШЕННЯ 
КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ   

 

НАГАДУВАННЯ ПОДАТКОВОГО ВІДОМСТВА 

Якщо платник податків вважає, що контролюючий орган 
неправильно визначив суму грошового зобов’язання або прийняв 
інше рішення, що суперечить законодавству або виходить за межі 
його повноважень, можна звернутися зі скаргою про перегляд цього 
рішення до контролюючого органу вищого рівня 

В даний час таким «органом вищої інстанції» є ДПСУ. 

До того ж податкове законодавство не обмежує право платника податків на оскарження 
рішень контролерів в адміністративному порядку навіть після припинення господарської 
діяльності. 

 

НА ЗАМІТКУ 

Скарга подається в письмовій формі (за необхідності – з належним 
чином засвідченими копіями документів, розрахунками та доказами) 
протягом 10 робочих днів, наступних за днем отримання 
податкового повідомлення-рішення, яке оскаржується 

У разі «запізнення», пропущений термін для подання скарги в адміністративному порядку 
можна відновити – для цього протягом шести місяців надається відповідне клопотання та 
копії підтверджуючих документів поважності причини пропуску (за наявності). 

                                            
15

  Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Інструкції про порядок нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування» від 20.04.2015 р. № 449 

КОНТРОЛЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  
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Однак з огляду на дію карантину перебіг термінів зараз призупинено. 

 

НА ЗАМІТКУ 

З метою оскарження податкових повідомлень-рішень звернутися до 
ДПСУ з відповідною скаргою можна буде вже в строк не пізніше 
останнього календарного дня місяця (включно), в якому 
завершується дія карантину 

Джерело: ІПК ДПСУ від 19.08.2020 р. № 3451/ІПК/99-00-05-01-02-06. 

 ЗМІНИ У ПРОВЕДЕННІ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ПЕРЕВІРОК 
ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ  № 466-IX16: НАГАДУВАННЯ 
ПІДПРИЄМЦЯМ  

 

ВАЖЛИВО 

Завдяки оновленій редакції п. 82.2 ПКУ податківці можуть додатково 
продовжити документальні позапланові перевірки на три робочих 
дні, у разі якщо платником при проведенні перевірки надані 
документи менше ніж за три робочих дні до її завершення 

Також під час перевірок посадові особи мають право отримувати від платників належним 
чином завірені копії первинних документів. 

Змінилися і терміни для надання посадовою особою запиту про надання документів 
(п. 85.4 ПКУ). Такий запит повинен бути поданий не пізніше ніж за п’ять робочих днів до 
дати завершення перевірки. 

Якщо контролюючий орган порушив зазначений термін про надання запиту, за  
заявою платника перевірка повинна бути зупинена на строк не менше ніж п’ять робочих 
днів. 

 

УВАГА 

У зв’язку зі змінами в п. 82.4 ПКУ, контролюючий орган має 
можливість зупиняти документальні перевірки всіх категорій 
платників податків 

Джерело: ГУ ДПС в м. Києві. 

 

                                            
16

  Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних 
неузгодженостей в податковому законодавстві» від 16.01.2020 р. № 466-IX 
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 ЗМІНИ В ЗАКОНОДАВСТВІ В ЧАСТИНІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЗБАЛАНСОВАНОСТІ БЮДЖЕТНИХ НАДХОДЖЕНЬ   

14 вересня Кабінет Міністрів України затвердив зміни до ПКУ та деяких інших законів 
України в частині забезпечення збалансованості бюджетних надходжень. Проект закону 
розроблено з метою збільшення надходжень до Державного бюджету у 2021 р. 

Зокрема передбачається: 

 
для сільгоспвиробників не нараховуватимуть зобов’язання з ПДВ у випадках форс-
мажорних обставин (втрата врожаю, відмінок поголів’я); 

 
виключення зі складу доходів платників єдиного податку коштів державної підтримки 
від Фонду розвитку підприємництва та Фонду розвитку інновацій; 

 
виключення зі складу доходів фізосіб-підприємців та громадян сум коштів, 
отриманих від Фонду розвитку інновацій; 

 
виправлення неузгодженостей законодавства щодо маркування рідин для 
електронних сигарет; 

 
усунення неузгодженості законодавства про ліцензування обігу палива до 
законодавства про працю; 

 
пролонгація терміну списання заборгованості з ЄСВ так званим «сплячим» ФОП на 
2 місяці. 

Передбачено скасувати мораторій на проведення документальних та фактичних 
перевірок, списати суми фінансових санкцій (штрафів та пені), за умови повного 
погашення сум податкового боргу протягом 6 місяців, на який нараховані такі фінансові 
санкції. 

Чергові нововведення пропонують встановити дозвіл стягувати податковий борг, що виник 
в результаті несплати грошового зобов’язання та/або пені, визначених самостійно 
платником податків у податковій декларації або уточнюючому розрахунку, за рахунок 
готівки та/або коштів з рахунків в банках такого боржника за рішенням контролюючого 
органу без звернення до суду. 

Законопроект доповнює ПКУ нормами, які надають можливість платнику податків 
оскаржувати рішення комісії контролюючого органу про відповідність/невідповідність 
платника ПДВ критеріям ризикованості платника податків, яке надається платнику у разі 
відповідності його критеріям ризикованості, визначених Постановою № 116517. 

Джерело: Урядовий портал. 

 

                                            
17

  Постанова КМУ «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі 
податкових накладних» від 11.12.2019 р. № 1165 

ІНШЕ 
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 ПРАВИЛА ПОДАННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ЗА Ф. № 20-ОПП  

Згідно з п. 8.4 розділу VIII Порядку № 158818, повідомлення про об’єкти оподаткування 
або об’єкти, які пов’язані з оподаткуванням або через які здійснюється діяльність, 
форма якого наведена в додатку 10 до Порядку № 1588 – ф. № 20-ОПП подається 
протягом 10 робочих днів після їх реєстрації, створення чи відкриття до 
контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків. 

У разі створення відокремленого підрозділу юрособи з місцезнаходженням за межами 
України повідомлення за ф. № 20-ОПП подається юридичною особою протягом 10 
робочих днів після створення, реєстрації такого підрозділу в контролюючому органі за 
основним місцем обліку юрособи у паперовому вигляді.  

В такому випадку розділ 3 повідомлення за ф. № 20-ОПП заповнюється з урахуванням 
наступного: в графі 6 зазначається код країни місцезнаходження такого підрозділу, в графі 
8 – повне місцезнаходження в країні за межами України, графа 7 не заповнюється. 

Платники податків, які уклали з відповідним контролюючим органом договір про визнання 
електронних документів, можуть подати повідомлення за ф. № 20-ОПП засобами 
електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів з електронного 
документообігу та електронних довірчих послуг. 

 

НА ЗАМІТКУ 

Початком перебігу 10-денного терміну є дата набуття права 
платником за об’єктом оподаткування відповідно до 
правовстановлюючих документів або документів, що підтверджують 
право користування, розпорядження об’єктом оподаткування 

Джерело: Головне управління ДПС у Дніпропетровській області. 

 ЄДИНИЙ РАХУНОК ДЛЯ СПЛАТИ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ ТА 
ЄСВ: ВВЕДЕННЯ З 1 СІЧНЯ 2021 Р . 

 

НА ЗАМІТКУ 

Єдиний рахунок – це рахунок, який платник податків за власним 
бажанням може відкрити в Казначействі і використовувати для 
оплати грошових зобов’язань та/або податкового боргу з податків і 
зборів, передбачених ПКУ, та єдиного внеску 

Єдиний рахунок не використовується для сплати грошових зобов’язань та/або 
податкового боргу: 

 
з ПДВ та акцизного податку з реалізації палива і спирту етилового (таке виключення 
пов’язане з функціонуванням спеціальних систем електронного адміністрування для 
цих податків); 
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частини чистого прибутку (доходу) державними та комунальними підприємствами та 
їх об’єднаннями. 

КМУ Постановою № 32119 затвердив Порядок функціонування єдиного рахунку та 
виконання норм статті 35-1 ПКУ центральними органами виконавчої влади. 

Для відкриття єдиного рахунку платник податків подає відповідне повідомлення до ДПС 
через свій електронний кабінет. На підставі такого повідомлення ДПС не пізніше 
наступного робочого дня включає такого платника до реєстру платників, що 
використовують єдиний рахунок. 

У випадку повідомлення про відмову від використання єдиного рахунку, виключення 
такого платника з реєстру відбудеться з 1 січня календарного року, наступного за роком, в 
якому було подано повідомлення про відмову від використання єдиного рахунку. 

 

УВАГА 

При використанні платником єдиного рахунку для сплати грошових 
зобов’язань та/або податкового боргу з податків і зборів, інших 
платежів, контроль за справлянням яких покладено на ДПС, і 
єдиного внеску, платник податків не має права платити такі кошти на 
інші рахунки, відкриті Казначейством 

Для зарахування коштів на єдиний рахунок платник заповнює розрахунковий документ на 
переказ відповідно до вимог 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. 

Джерело: ДПС у Полтавській області. 

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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