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 ПЛАТНИКОМ ПДВ БЕЗ ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ОПЕРАЦІЇ 
БУЛА ОТРИМАНА ПОМИЛКОВО СКЛАДЕНА ТА ЗАРЕЄСТРОВАНА 
В ЄРПН ПОДАТКОВА НАКЛАДНА. ЧИ МОЖЛИВИЙ ПОДАТКОВИЙ 
КРЕДИТ ЗА ТАКОЮ ПОДАТКОВОЮ НАКЛАДНОЮ? 

Звичайно, ні – відповіли у ДПС. Адже мова йде про фактичну відсутність господарської 
операції, яка підтверджувалася б документально. 

 

 

Джерело: ІПК ДПС України від 06.08.2020 р. № 3223/ІПК/99-00-05-06-02-06. 

 ДОКУМЕНТИ, ЯКІ Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ВІДНЕСЕННЯ СУМ ПДВ 
ДО ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ БЕЗ ОТРИМАННЯ ПОДАТКОВОЇ 
НАКЛАДНОЇ 

До переліку документів, які є підставою для віднесення сум ПДВ до податкового 
кредиту без отримання податкової накладної, зокрема, відноситься транспортний 
квиток, готельний рахунок або рахунок, який виставляється платнику податку за послуги 
зв’язку, інші послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, що 
містять загальну суму платежу, суму податку та податковий номер продавця, крім тих, 
форма яких встановлена міжнародними стандартами (п. 201.11 ПКУ1). 

Якщо зведена податкова накладна на компенсуючі зобов’язання виписується за тими 
операціями, де податковий кредит формувався на підставі таких документів – то у графі 2 
зазначаються їх назви, дати складання та порядкові номери. 

 

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

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ  

Що робити «псевдопокупецю», якщо «видавець» податкової накладної 

не реагує на прохання виправити цю помилку? 

звертатися за скасуванням цієї податкової накладної до суду та очікувати 
відповідного рішення – радять контролери 

Яким чином щасливому володареві такої «безопераційної» 
податкової накладної повернути реєстраційну суму у разі ненадання 

іншим платником податків розрахунків коригувань до таких 
податкових накладних і в якому порядку відобразити це в податковій 

звітності з ПДВ? 

іншого шляху, ніж як витребувати у «автора» такої податкової накладної 
розрахунок коригування, на даний час немає 
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Нагадаємо, що не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду платник  
податку складає окремі податкові накладні за товарами/послугами, необоротними 
активами, призначеним для використання/які починають використовуватися в  
операціях: 

 
які не є об’єктом ПДВ; 

 
звільнених від ПДВ; 

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

 
які не є господарською діяльністю платника податків. 

Джерело: роз’яснення ДПС з категорії 101.16 розділу «Запитання-відповіді з Бази знань» 
ЗІР (zir.tax.gov.ua). 

 

 НОВАЦІЇ, ПРИВНЕСЕНІ ЗАКОНОМ № 466 -IX2, В ЧАСТИНІ 
ВРЕГУЛЮВАННЯ ТЕХНІЧНИХ НЕТОЧНОСТЕЙ В 
ЗАКОНОДАВСТВІ, ЯКІ ПОРОДЖУВАЛИ НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ У 
ПИТАННІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ АГРАРІЯМИ  

 

ВАЖЛИВО 

Усунена колізія в пп. 137.4.1 ПКУ в частині посилання на неіснуючу 
ст. 209 ПКУ щодо визначення сільськогосподарської продукції як 
критерію для застосування особливого податкового (звітного) 
періоду виробниками такої продукції 

Так, визначення сільськогосподарської продукції наведено в пп. 14.1.234 ПКУ.  

Зокрема, сільськогосподарської продукції (сільськогосподарські товари) – це  
продукція/ товари, які підпадають під визначення груп 1-24 УКТ ЗЕД, якщо при цьому  
такі товари (продукція) вирощуються, відгодовуються, виловлюються, збираються, 
виготовляються, виробляються, переробляються безпосередньо виробником цих  
товарів (продукції), а також продукти обробки та переробки цих товарів (продукції),  
якщо вони були придбані або вироблені на власних або орендованих  
потужностях (площах) для продажу, переробки або внутрішньогосподарського 
споживання. 

 

                                            
2
  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 

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК  
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УВАГА 

Виробники сільськогосподарської продукції, які відповідають цим 
критеріям, подають Декларацію за звітний період півріччя 2020 р. і 
надалі зможуть використовувати спеціальний річний період, який 
починається з 01.07.2020 р. і закінчується 30.06.2021 р. 

Джерело: роз’яснення ГУ ДПС у Вінницькій області. 

 

 ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДУ ПРИ ДАРУВАННІ КОРПОРАТИВНИХ 
ПРАВ (ДОЛІ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА)  

Якщо корпоративні права передаються у власність фізичній особі за договором 
дарування, то «інвестдохідні» правила (пп. 170.2 ПКУ) не застосовуються, оскільки діють 
вони саме у разі продажу корпоративних прав. 

 

ВИСНОВОК  

В даному випадку необхідно застосовувати загальні правила 
оподаткування подарунків 

Зокрема, оподаткування доходу, отриманого внаслідок прийняття платником податків в 
подарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав, регулюється ст. 174 ПКУ, якою 
встановлені різні ставки для оподаткування доходу, отриманого у вигляді подарунка, в 
залежності від ступеня споріднення дарувальника і обдаровуваного, їх резидентського 
статусу і незалежно від вартості подарунка. 

З метою оподаткування обов’язковим є проведення оцінки майна, крім випадків 
визначення розміру податку при спадкуванні власності, вартість якої оподатковується за 
нульовою ставкою. 

 

ВАЖЛИВО 

Особами, відповідальними за декларування та сплату ПДФО до 
бюджету, є отримувачі подарунка 

Звільнення від подання декларації поширюється тільки на резидентів, які отримали у дар 
оподатковуються за нульовою ставкою ПДФО об’єкти, а також сплатили ПДФО ще до 
нотаріального оформлення дарування. 

Також у відомстві зазначили – дохід у вигляді подарунка платнику податку, який не є 
членом сім’ї дарувальника першого та другого ступеня споріднення, на загальних 
підставах обкладається військовим збором. 

Джерело: ІПК ДПС України від 07.08.2020 р. № 3237/ІПК/99-00-04-05-03-06. 

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ  
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 ЯКИМ ЧИНОМ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ СУМА АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ 
З МЕТОЮ ВИКОРИСТАННЯ ШТРАФНИХ САНКЦІЙ ЗА 
ПОРУШЕННЯ ГРАНИЧНОГО ТЕРМІНУ РЕЄСТРАЦІЇ 
РОЗРАХУНКУ КОРИГУВАННЯ ДО АКЦИЗНОЇ НАКЛАДНОЇ, 
ЯКЩО ТАКИМ РОЗРАХУНКОМ КОРИГУВАННЯ ЗМЕНШУЄТЬСЯ 
ОБСЯГ ПАЛЬНОГО / СПИРТУ ЕТИЛОВОГО? 

 

УВАГА 

Розрахунок в такому випадку проводиться виходячи з обсягів, на які 
реалізатор склав і направив розрахунок коригування отримувачу, а 
той, у свою чергу, повинен був зареєструвати його в ЄРАН 

Користуючись нагодою, податківці нагадали про те, що штраф за таке порушення 
застосовується контролюючим органом до отримувача на підставі акту камеральної 
перевірки та прийнятого за його підсумками податкового повідомлення-рішення. 

Оскільки, незважаючи на складання розрахунку коригування на зменшення обсягів 
реалізованого палива або спирту постачальником, саме отримувач повинен реєструвати 
його в ЄРАН. 

При цьому і зменшити обсяг реалізованого пального за таким розрахунком коригування 
постачальник зможе лише після його реєстрації в ЄРАН отримувачем. 

Джерело: роз’яснення ДПС з категорії 114.09 розділу «Запитання-відповіді з Бази знань» 
ЗІР (zir.tax.gov.ua). 

 

 НОРМИ ТРИВАЛОСТІ РОБОЧОГО ЧАСУ НА 2021 Р.: 
РОЗ’ЯСНЕННЯ МІНЕКОНОМІКИ 

 

НА ЗАМІТКУ 

Ними радять користуватися при розрахунку норми тривалості 
робочого часу безпосередньо на підприємстві 

Варто враховувати, що за графіком п’ятиденного робочого тижня з вихідними днями в 
суботу та неділю у 2021 р. вихідні дні: 

 
в суботу та неділю 1 і 2 травня переносяться на понеділок та вівторок 3 і 4 травня; 

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК  

ПРАЦЯ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА  
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в неділю 9 травня – на понеділок, 10 травня; 

 
в неділю 20 червня – на понеділок, 21 червня; 

 
в суботу 25 грудня – на понеділок 27 грудня. 

Зазвичай з метою створення сприятливих умов для святкування, а також раціонального 
використання робочого часу, розпорядженнями Кабінету Міністрів України 
рекомендується переносити робочі дні для працівників, яким встановлено п’ятиденний 
робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю. У зв’язку з тим, що 
зазначене розпорядження має рекомендаційний характер, рішення про перенесення 
робочих днів приймається роботодавцем самостійно шляхом видання наказу чи 
іншого розпорядчого документа. 

Законодавство не встановлює єдиної норми тривалості робочого часу на рік. Ця 
норма може бути різною залежно від того, який робочий тиждень встановлений на 
підприємстві, в установі, організації (п’ятиденний чи шестиденний), яка тривалість 
щоденної роботи, коли встановлені вихідні дні.  

 

НА ЗАМІТКУ 

У зв’язку з цим на підприємствах, в установах і організаціях норма 
тривалості робочого часу на рік визначається самостійно з 
дотриманням вимог ст. 50-53, ст. 67 і ст. 73 КЗпП3 

Приклад розрахунку норми тривалості робочого часу на 2021 р.,  
розрахованої за календарем п’ятиденного робочого тижня з двома вихідними  
днями в суботу та неділю при однаковій тривалості часу роботи за день впродовж 
робочого тижня та відповідним зменшенням тривалості роботи напередодні святкових і 
неробочих днів: 

 
при 40-годинному робочому тижні – 1994 години; 

 
при 39-годинному робочому тижні – 1950 годин; 

 
при 38,5-годинному робочому тижні – 1925 годин; 

 
при 36-годинному робочому тижні – 1800 годин; 

 
при 33-годинному робочому тижні – 1650 годин; 

 
при 30-годинному робочому тижні – 1500 годин; 

 
при 25-годинному робочому тижні – 1250 годин; 

 
 

                                            
3
  Кодекс законів про працю від 10.12.1971 р. 



7 

 
при 24-годинному робочому тижні – 1200 годин; 

 
при 20-годинному робочому тижні – 1000 годин; 

 
при 18-годинному робочому тижні – 900 годин. 

 

 

НА ЗАМІТКУ 

Зручний розрахунок норми тривалості робочого часу на 2020 р. 
викладено в Листі № 1133/0/206-194 

 ЗМІНА МАКСИМАЛЬНОГО ТА МІНІМАЛЬНОГО РОЗМІРУ ЄСВ  

 

УВАГА 

Зростання мінімальної зарплати з 1 вересня спричинить за собою 
збільшення величини бази нарахування ЄСВ 

Зараз максимальна база нарахування ЄСВ становить 15 розмірів мінімальної зарплати, 
встановленої законом, на яку нараховується єдиний внесок (п. 4 ч. 1 ст. 1, ч. 3 ст. 7  
Закону № 2464-VI5).  

Тому з вересня 2020 р. вона складе 75 000 грн. (5 000 грн. х 15). 

 

НОРМА ЗАКОНОДАВСТВА 

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 1 Закону № 2464-VI, мінімальний страховий 
внесок – це добуток мінімального розміру зарплати і розміру ЄСВ, 
встановленого законом на місяць, за який нараховують зарплату 
(дохід), та підлягає він сплаті щомісяця 

Таким чином, з вересня 2020 р. мінімально потрібно платити ЄСВ у розмірі  
1 100 грн. (5 000 грн. х 22%). 

Що стосується розмірів ЄСВ для ФОП, то: 

 
максимальна сума ЄСВ з 01.09.2020 р. складе 16 500 грн. (75 000 грн. х 22%); 

 
мінімальна сума з 01.09.2020 р. – 1 100 грн. (5 000 грн. х 22%). 

 

                                            
4
  Лист Міністерства соціальної політики України «Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2020 рік» від 29.07.2019 р. № 1133/0/206-19 

5
  Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI 
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 ЗБІЛЬШЕННЯ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРПЛАТИ   

Завдяки Закону № 751-IX6 підвищать мінімальну зарплату з 1 вересня. Тому з 1 вересня 
2020 р. мінімальна зарплата зросте: 

 
в місячному розмірі з 4 723 грн. до 5 000 грн.; 

 
в погодинному розмірі з 28,31 грн. до 29,20 грн. 

Напередодні Президент назвав три етапи підвищення мінімальної зарплати. Протягом 
2021 р. також обіцяють збільшити мінімальну зарплату з 1 січня до 6 000 грн., з 1 липня до 
6 500 грн. Однак таке рішення можливе лише при прийнятті законопроекту про Державний 
бюджет України на 2021 р. Даний документ Уряд повинен зареєструвати у ВРУ до 
15 вересня. 

Водночас вже прийнятий Закон зобов’язує Уряд з 1 вересня 2020 р. підвищити розмір 
посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду ЄТС. 

 

 ПРАВО ФОП – ПЛАТНИКА ЄДИНОГО ПОДАТКУ ВИПИСУВАТИ 
ПРИБУТКОВІ КАСОВІ ОРДЕРИ ПРИ РОЗРАХУНКАХ З 
ПОКУПЦЯМИ 

 

ВІДПОВІДЬ ПОДАТКІВЦІВ 

До підприємців, що здійснюють свою діяльність без створення 
юрособи, Положення № 1487 не висуває вимоги щодо  
оформлення касових операцій прибутковими та видатковими 
касовими ордерами 

Не ведуть підприємці і Касову книгу (абз. 4 п. 39 Положення № 148). 

При цьому такі платники податків зобов’язані видати в паперовій або електронній формі 
покупцю товарів/послуг на його вимогу чек, накладну або інший розрахунковий документ, 
що підтверджує перехід права власності на них від продавця до покупця. 

Джерело: роз’яснення ДПС з категорії 109.15 розділу «Запитання-відповіді з Бази знань» 
ЗІР (zir.tax.gov.ua). 

 

                                            
6
  Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 03.07.2020 р. № 751-IX 

7
  Постанова НБУ «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» від 29.12.2017 р. № 148 

ГОТІВКОВІ РОЗРАХУНКИ  
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 ТЕРМІНИ ДЛЯ СПИСАННЯ БОРГУ ЗА ЄСВ ДЛЯ «СПЛЯЧИХ» 
ФОП, ЯКІ ВИЗНАЧЕНІ ЗАКОНОМ № 592 -IX8: НАГАДУВАННЯ 
ДПС 

 

УВАГА 

31 серпня 2020 р. – останній день, щоб подати заяву про списання 
недоїмки за ЄСВ за період з 1 січня 2017 р. по 3 червня 2020 р. для 
ФОП (крім тих, хто обрав спрощену систему оподаткування) та осіб, 
які здійснюють незалежну професійну діяльність 

Скористатися правом на списання заборгованості з ЄСВ можна, якщо: 

 
відповідними платниками за зазначений період не отримано дохід від їх діяльності, 
що підлягає обкладенню ПДФО; 

 
до 31 серпня 2020 р. (включно) платники подали такі документи: 

ФОП (крім єдинників): 

 держреєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи ФОП заяву про 
державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності; 

 податковому органу – звітність відповідно до вимог ч. 2 ст. 6 Закону № 2464-VI 
за період з 1 січня 2017 р. по 3 червня 2020 р.; 

особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність: 

 податковому органу – заяву про зняття з обліку як платника ЄСВ і звітність 
відповідно до вимог ч. 2 ст. 6 Закону № 2464-VI за період з 1 січня 2017 р. по  
3 червня 2020 р. 

 

 

НА ЗАМІТКУ 

ФОП і особи, які провадять незалежну професійну діяльність, 
можуть не подавати звітність з ЄСВ за 2017-2020 рр., якщо вони вже 
її подавали 

Джерело: ГУ ДПС в Житомирській області. 

                                            
8
  Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо 

усунення дискримінації за колом платників» від 13.05.2020 р. № 592-IX 

ПРИВАТНІ ПІДПРИЄМЦІ  

1 

2 
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 ПРАВА КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ ПРИ ПРОВЕДЕННІ 
ФАКТИЧНОЇ ПЕРЕВІРКИ  

 

ВАЖЛИВО 

Представники контролюючого органу мають право при фактичній 
перевірці вимагати від платника податків, якого перевіряють, 
провести інвентаризацію і зняти залишки ТМЦ, готівки 

При цьому згідно з п. 12 ст. 3 Закону № 265/95-ВР9, суб’єкт господарювання зобов’язаний 
надати контролюючим органам при перевірці документи (в паперовій або електронній 
формі), що підтверджують облік і походження товарів, які на момент перевірки 
знаходяться в місці продажу (господарський об’єкт). 

Однак такі вимоги не поширюються на ФОП, які є платниками єдиного податку і не 
зареєстровані платниками ПДВ (крім тих, які здійснюють діяльність з реалізації  
технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту, а також ліків 
та виробів медпризначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, 
дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та 
напівдорогоцінного каміння). 

 

УВАГА 

Тому суб’єкт господарювання зобов’язаний надати до перевірки 
накладні, товарно-транспортні накладні на товар, що знаходиться в 
реалізації, а також провести перерахунок готівки за місцем 
проведення розрахунків для встановлення обсягу реалізації на час 
перевірки 

Разом з тим в ДПС зазначають, що вимоги Положення про інвентаризацію активів і 
зобов’язань, затвердженого Наказом № 87910, застосовується для юросіб всіх форм 
власності і не поширюються на ФОП. 

Джерело: ІПК ДПС від 17.08.2020 р. № 3378/ІПК/99-00-07-05-01-06. 

 

 

 

 

                                            
9
  Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.1995 р.  

№ 265/95-ВР 
10

 Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань» від 02.09.2014 р. № 879 

КОНТРОЛЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  



11 

 З 08.08.2020 Р. ДІЄ ЧАСТИНА НОРМ ЗАКОНУ № 786-IX11, ЯКИМИ 
ЗНЯТО МОРАТОРІЙ НА ДОКУМЕНТАЛЬНІ ПОЗАПЛАНОВІ 
ПЕРЕВІРКИ: НАГАДУВАННЯ ДПС 

Йдеться про дві підстави: 

 
розпочато процедуру реорганізації юрособи (крім перетворення), припинення 
юридичної особи або підприємницької діяльності ФОП, закриття постійного 
представництва або відокремленого підрозділу юрособи, в т.ч. іноземної компанії, 
організації, порушено провадження у справі про визнання банкрутом платника 
податків, подано заяву про зняття з обліку платника податків (пп. 78.1.7 ПКУ); 

 
надійшло звернення платника податків (п. 78.2 ПКУ). 

Податківці зазначають, що чинними нормативними актами не встановлено обов’язок щодо 
завчасного повідомлення платника податків про проведення документальної позапланової 
перевірки на підставі пп. 78.1.7 ПКУ. 

Проблемним залишається невстановлення платників податків та їх посадових осіб за 
місцем податкової адреси, у зв’язку з припиненням своєї діяльності, що, в свою чергу, 
призводить до неможливості здійснення необхідних заходів щодо зняття з обліку таких 
платників податків. 

ГУ ДПС у м. Києві закликає платників зазначати актуальні відомості про контактні дані та 
про доцільність проведення документальних позапланових виїзних перевірок у приміщенні 
ГУ ДПС у м. Києві, з урахуванням особливостей, визначених ст. 79 ПКУ. 

Джерело: ГУ ДПС у м. Києві. 

 

 ОСОБЛИВОСТІ ЗАПОВНЕННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ЗА Ф. № 20-ОПП 
ПІДПРИЄМСТВОМ, ЯКЩО ПРИДБАНІ АБО ОРЕНДОВАНІ 
ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СВОЇХ ГОСПОДАРСЬКИХ ПОТРЕБ І 
ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ 

Про об’єкти оподаткування, що перебувають на балансі філії, інформацію подають 
самі структурні підрозділи. 

 

НА ЗАМІТКУ 

Головне підприємство інформує про всі інші об’єкти оподаткування, 
відомості про які структурними підрозділами не надавалися 

 

                                            
11

  Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-
підприємців» від 14.07.2020 р. № 786-IX 

ІНШЕ  
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При заповненні повідомлення використовується принцип укрупнення – інформація про 
однотипні (за видом, використанням, станом та видом права власності) автомобільні 
транспортні засоби, які не є пунктами пересувної роздрібної торгівлі, громадського 
харчування або послуг, інших, ніж пасажирські та вантажні перевезення, може бути 
подана за ф. № 20-ОПП як узагальнена з типом об’єкта оподаткування «автомобільні 
транспортні засоби» та зазначенням кількості таких транспортних засобів в графі 
«Реєстраційний номер об’єкта оподаткування». 

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

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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