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 УЦІНКА НЕ ЗАВЖДИ ПОВ’ЯЗАНА З ВТРАТОЮ АКТИВОМ 
ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК, А МОЖЕ БУТИ ОБУМОВЛЕНА Й 
ІНШИМИ ФАКТОРАМИ: ДУМКА ДПС  

Податківці за запитом платника розглянули ситуацію, коли для виробництва готової 
продукції використовується сировина, що закуповується у нерезидентів, а згодом 
виявилося, що сформована з валютної складової реалізаційна вартість значно перевищує 
ринкову ціну такої продукції. 

 

ДУМКА ДПС 

Податкових різниць на суму уцінки запасів в бухгалтерському обліку 
не передбачено 

Такі операції відображаються при формуванні фінансового результату до оподаткування 
за правилами бухобліку. 

 

НА ЗАМІТКУ 

Також операція щодо уцінки товарів не є об’єктом ПДВ, оскільки при 
її здійсненні не провадиться поставка товарів 

У разі здійснення операції з постачання уцінених товарів, якщо такі товари є самостійно 
виготовленими, податкові зобов’язання з ПДВ нараховуються виходячи з бази, яка не 
може бути нижче за звичайні ціни. 

Джерело: ІПК ДПСУ від 05.08.2020 р. № 3208/ІПК/99-00-05-05-02-06. 

 ДОНАРАХУВАННЯ ПДВ ПРИ ПРОДАЖУ ЗА ЦІНАМИ НИЖЧЕ 
МИТНОЇ ВАРТОСТІ: ПОЯСНЕННЯ ДПС  

Йдеться про базу оподаткування ПДВ операцій з постачання ввезених товарів на митній 
території України. Зокрема – при сплаті ввізного ПДВ, виходячи з індикативної (митної) 
вартості, яка перевищує договірну вартість товару, і при подальшій реалізації таких 
товарів за ціною нижче індикативної, але вище за ціну придбання у постачальника. 

В такому випадку, запевняють фіскали, зобов’язань щодо донарахування ПДВ не 
виникає. 

Адже для операцій з постачання на митній території України імпортованих товарів база 
оподаткування визначається за загальним правилом – виходячи з їх договірної 
вартості, але не нижче ціни придбання, без урахування розміру митної вартості. 

Джерело: ІПК ДПСУ від 17.08.2020 р. № 3382/ІПК/99-00-05-06-02-06. 

 

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ  
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 ПДВ-НАСЛІДКИ ВІДШКОДУВАННЯ ВТРАЧЕНОГО ТОВАРУ: 
ДУМКА ДПС 

У податковому відомстві погоджуються – нинішня редакція п. 188.1 ПКУ1 не передбачає 
включення до бази ПДВ відшкодування збитків за пошкоджене, знищене або втрачене 
майно. 

Однак, при цьому наполягають: якщо за втраченими товарами, вартість яких 
відшкодовується, був сформований податковий кредит, а тепер вони не можуть бути 
використані за прямим призначенням – платник податків зобов’язаний нарахувати 
податкові зобов’язання за п. 198.5 ПКУ виходячи з бази, визначеної за п. 189.1 ПКУ, 
склавши та зареєструвавши в ЄРПН податкову накладну. 

 

НА ЗАМІТКУ 

Це правило діє в загальному випадку і кожну ситуацію з 
відображенням ПДВ необхідно розглядати індивідуально 

Відносно індивідуальних звернень, то, наприклад, у разі розгляду оподаткування ПДВ 
відшкодування платнику вартості втрачених при транспортуванні товарів перевізником, хід 
думки податківців наступний: 

 
сплачена перевізником на підставі претензії платника сума компенсації за втрачені 
товари включається до бази ПДВ за ставкою 20%; 

 
в накладній, яка складається замовником за такою операцією, в графі 2 вказується 
найменування товару, вартість якого відшкодовується, зазначене у відповідних 
первинних (бухгалтерських) документах; 

 
при отриманні перевізником від замовника зареєстрованої податкової накладної, 
складеної за операцією відшкодування, зазначені в ній суми ПДВ перевізник може 
включити до податкового кредиту звітного періоду. При цьому, оскільки такі «зниклі» 
товари не можуть бути використані в госпдіяльності – за ними перевізнику необхідно 
нарахувати податкові зобов’язання. 

Джерело: ІПК ДПСУ від 23.07.2020 р. № 3028/ІПК/99-00-05-06-02-06. 

 ЗМІНИ У ЗАКОНОДАВСТВІ: НАГАДУВАННЯ ДПС ПЛАТНИКАМ 
ПДВ 

 

ВАЖЛИВО 

З 23.05.2020 р. завдяки Закону № 466-IX2 з’явився п. 73 підрозд. 2 
розд. ХХ ПКУ 

 

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

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 
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Він передбачає, що повинні переглянути неузгоджені та несплачені станом на 
23.05.2020 р. штрафи, нараховані з 01.01.2017 р. по 31.12.2019 р., за порушення 
платниками ПДВ граничного терміну для реєстрації податкових накладних та/або 
розрахунків коригування до таких податкових накладних в ЄРПН, складених: 

 
за операціями, які звільняються від оподаткування ПДВ; 

 
за операціями, які оподатковуються ПДВ за нульовою ставкою; 

 
за операціями, що не передбачають надання податкових накладних одержувачу 
(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 абз. 11 п. 201.4 ПКУ. 

Однак такий перегляд штрафів був скоригований з 08.08.2020 р. Законом № 786-IX3. Як 
результат – період, за який у платника є право на перегляд, починається з 01.01.2017 р. 
та закінчується 23.05.2020 р. (датою набрання чинності Законом № 466-IX). 

Також зменшили вдвічі розмір нарахованих та неузгоджених штрафів, які є 
предметом перегляду, а саме: 

 
у разі відсутності реєстрації – 2,5% (було 5%) від обсягу поставок без ПДВ, але не 
більше 1 700 грн. (було 3 400 грн.); 

 
у разі несвоєчасної реєстрації – 1% (було 2%) від обсягу поставок без ПДВ, але не 
більше 510 грн. (було 1 020 грн.). 

Ця норма поширюється на випадки, коли грошові зобов’язання не узгоджені (відповідні 
податкові повідомлення-рішення знаходяться в процедурі адміністративного або судового 
оскарження). 

За результатами виконання вимог ПКУ, податкові органи серед податкових повідомлень-
рішень, які знаходяться в процедурі адміністративного або судового оскарження, 
виявляють відповідні податкові повідомлення-рішення, штрафні санкції, які є предметом 
перегляду відповідно до вимог п. 73 підрозд. 2 розд. ПКУ. 

 

НА ЗАМІТКУ 

Такі податкові повідомлення-рішення підлягають скасуванню 
шляхом винесення нового податкового повідомлення-рішення із 
зазначенням нової суми штрафів, з урахуванням зменшення штрафів 
за порушення платниками ПДВ граничного терміну для реєстрації 
відповідних податкових накладних та/або розрахунків коригування 
до таких податкових накладних в ЄРПН 

                                            
3
  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 
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 УМОВИ ПРИПИНЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ ПЛАТНИКОМ ПДВ  

 

УВАГА 

Визнання умовного постачання товарів та необоротних активів, не 
використаних в оподатковуваних операціях у межах господарської 
діяльності протягом дії статусу платника ПДВ – обов’язкова умова 
припинення реєстрації платником ПДВ 

Про це нагадують податківці, звертаючи увагу на необхідність нарахувати податкові 
зобов’язання за такими товарами/послугами, необоротними активами виходячи зі 
звичайної ціни в останньому звітному (податковому) періоді не пізніше дати анулювання 
ПДВ-реєстрації платника. 

Джерело: роз’яснення ГУ ДПС в Тернопільській області. 

 ЗМІНИ У ПЕРЕЛІКУ КОДІВ ТОВАРІВ ЗГІДНО З УКТЗЕД   

Наказом № 4794 внесені зміни до Наказу № 675. Йдеться про Перелік кодів товарів 
згідно з УКТЗЕД, які застосовуються для визначення відповідності податкових 
накладних/розрахунків коригування критеріям ризикованості здійснення операції, 
який виклали в новій редакції. 

Якщо раніше в переліку було 116 позицій, то зараз – 149.  

Зокрема, додали наступні товари: 

 
морозиво та інші види харчового льоду, що містять або не містять какао; 

 
білизна постільна, столова, туалетна або кухонна; 

 
посуд столовий та кухонний, туалетні приналежності, канцелярське приладдя, 
вироби для оздоблення житла або аналогічних цілей, крім виробів товарної позиції 
7010 або 7018; 

 
моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, 
включаючи водія; 

 
мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним двигуном, з колясками 
або без них; коляски; 

 
інструменти музичні ударні (наприклад, барабани, ксилофон, тарілки, кастаньєти, 
маракаси); 

 
вироби для свят, карнавалів або інші вироби, включаючи вироби для фокусів та 
сюрпризів; 

 
каруселі, гойдалки, тири та інші атракціони; пересувні цирки, пересувні звіринці; 
театри пересувні. 

                                            
4
  Наказ Державної податкової служби України «Про внесення змін до наказу ДПС від 03.02.2020 № 67 «Про затвердження Переліку кодів товарів згідно з 

УКТЗЕД, які застосовуються для визначення відповідності податкових накладних / розрахунків коригування критеріям ризиковості здійснення операції» 
від 08.09.2020 р. № 479 

5
  Наказ Державної податкової служби України «Про затвердження Переліку кодів товарів згідно з УКТЗЕД, які застосовуються для визначення 

відповідності податкових накладних / розрахунків коригування критеріям ризиковості здійснення операції» від 03.02.2020 р. № 67 
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 КОРИГУВАННЯ ФІНРЕЗУЛЬТАТУ ПРИ РЕМОНТІ ОЗ З 
НУЛЬОВОЮ ЗАЛИШКОВОЮ ВАРТІСТЮ: КОНСУЛЬТАЦІЯ 
ДПС 

Податківці розглянули питання в частині податкових різниць за «особливими» 
основними засобами, які в податковому обліку повністю замортизовані та їх 
балансова вартість дорівнює нулю, але в бухгалтерському обліку ці основні засоби мають 
залишкову вартість за рахунок проведення переоцінки і вони продовжують 
використовуватися у виробничій діяльності підприємства. 

Оскільки підприємством періодично проводяться ремонти таких основних засобів для 
підтримки їх в робочому стані і понесені на це витрати відносяться на витрати періоду 
виникло питання – чи необхідно коригувати фінансовий результат до оподаткування. 

 

УВАГА 

Коригування за такими операціями не проводиться. Вони 
відображаються тільки в бухгалтерському обліку 

Джерело: ІПК ДПСУ від 20.08.2020 р. № 3479/ІПК/99-00-05-05-02-06/ 

 

 ЗА ЯКОЮ ОЗНАКОЮ ДОХОДУ ВІДОБРАЖАЮТЬСЯ СУМИ 
ДОХОДІВ У Ф. № 1ДФ: ПОЯСНЕННЯ ПОДАТКІВЦІВ 
ПОДАТКОВИХ АГЕНТАМ – ОРЕНДАРЯМ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 

 
Податковий агент (юрособа, (його відокремлений підрозділ), який нараховує 
(виплачує) доходи фізичній особі за договорами оренди з цільовим призначенням 
«особисте селянське господарство» та про надання права користування земельною 
ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), відображає такі доходи у 
ф. № 1ДФ під ознакою доходу «195». 

 
Дохід від надання земельної частки (паю), земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення у лізинг, оренду або суборенду, 
відображається під ознакою доходу «106». 

Разом з тим у ДПС вказують на те, що для однозначної відповіді необхідно мати 
документи, в яких зазначено цільове призначення землі. 

Джерело: ІПК ДПС від 21.08.2020 р. № 3550/ІПК/99-00-04-05-03-06. 

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК 

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ  

1 

2 
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 ОПЛАТА ПРАЦІ ЗА РОБОТУ У ВИХІДНИЙ ДЕНЬ: ВІДПОВІДЬ 
МІНЕКОНОМІКИ РОБОТОДАВЦЯМ  

Мінекономіки в Листі № 3511-06/53106-076 пояснило один з моментів оплати роботи у 
вихідний день, якщо роботу оплачують по місячному посадовому окладу. 

Роботу у святковий та неробочий день, згідно зі ст. 107 КЗпП7, оплачують в подвійному 
розмірі, зокрема: 

 
працівникам, праця яких оплачується за годинними або денними ставками, – у 
розмірі подвійної годинної або денної ставки; 

 
працівникам, які одержують місячний оклад, – у розмірі одинарної годинної  
або денної ставки понад оклад, якщо робота у святковий та неробочий  
день провадилася у межах місячної норми робочого часу, і в розмірі подвійної 
годинної або денної ставки понад оклад, якщо робота провадилася понад  
місячну норму. 

 

 

НА ЗАМІТКУ 

Оскільки оплату в зазначеному розмірі проводять за години, 
фактично відпрацьовані у святковий та неробочий день, то 
працівникам, яким встановлено посадовий оклад, оплата за роботу у 
святковий та неробочий день доцільно здійснювати виходячи з 
годинної ставки 

Разом з тим, в Мінекономіки нагадали, що погодинна система оплати праці за 
способом нарахування поділяється на: 

 
погодинну оплату, яка визначається шляхом множення годинної тарифної ставки на 
кількість відпрацьованих годин; 

 
поденну оплату – шляхом множення денної тарифної ставки на кількість 
відпрацьованих днів; 

 
місячну оплату – шляхом ділення окладу на кількість робочих днів за графіком і 
множенням на кількість відпрацьованих днів. 

При укладанні трудового договору з працівником обумовлюють, згідно з якою формою 
(системою) буде здійснюватися оплата його праці. Зокрема, якщо встановлена погодинна 
система оплати праці, то зазначають, яку норму праці встановлюють: годинну, денну або 
місячну, відповідно до чого буде проводитися оплата. 

                                            
6
  Лист Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України «Щодо оплати праці за роботу у вихідний день» від 31.08.2020 р. 

№ 3511-06/53106-07 
7
  Кодекс законів про працю від 10.12.1971 р. 

ПРАЦЯ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА 
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 ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЗГІДНО З ЯКИМИ МОЖНА 
ЗДІЙСНЮВАТИ ВІДРАХУВАННЯ ІЗ ЗАРПЛАТИ  

Нагадаємо, що згідно з ч. 2 ст. 127 КЗпП, відрахування з зарплати працівників для 
погашення їх заборгованості підприємству, установі і організації, де вони працюють, 
можуть провадитись за наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним 
органу: 

 
для повернення авансу, виданого в рахунок зарплати; для повернення сум,  
зайво виплачених внаслідок лічильних помилок; для погашення невитраченого і 
своєчасно не поверненого авансу, виданого на службове відрядження  
або переведення до іншої місцевості; на господарські потреби, якщо  
працівник не оспорює підстав і розміру відрахування. У цих випадках  
роботодавець вправі видати наказ (розпорядження) про відрахування не  
пізніше одного місяця з дня закінчення строку, встановленого для повернення 
авансу, погашення заборгованості або з дня виплати неправильно обчисленої  
суми; 

 
при звільненні працівника до закінчення того робочого року, в рахунок якого він вже 
одержав відпустку, за невідпрацьовані дні відпустки. Відрахування за ці дні не 
здійснюються, якщо працівник звільняється з роботи з підстав, зазначених у п. 3, п. 
5 і п. 6 ст. 36 та п. 1, п. 2 і п. 5 ст. 40 КЗпП, а також при направленні на навчання та у 
зв’язку з переходом на пенсію; 

 
при відшкодуванні шкоди, заподіяної з вини працівника підприємству, установі, 
організації (ст. 136 КЗпП). 

Тому конкретними документами, на підставі яких здійснюють відрахування з 
зарплати, можуть бути: 

 
наказ (розпорядження) роботодавця (у разі покриття заборгованості працівника 
підприємству, на якому він працює); 

 
будь-які виконавчі документи – наприклад, виконавчі листи, що видаються 
судами, ухвали та постанови судів у цивільних, господарських, адміністративних і 
кримінальних справах, виконавчі написи нотаріусів; 

 
письмове доручення працівника роботодавцю на перерахування частини свого 
заробітку на користь суб’єкта підприємницької діяльності, який продав працівнику 
товар у кредит. 

Джерело: Управління Держпраці в Тернопільській області. 

 

1 

2 

3 
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 ЧИ ЗБЕРЕЖЕТЬСЯ ДЛЯ ПІДПРИЄМЦЯ – СПРОЩЕНЦЯ 
ПІЛЬГА ЗІ СПЛАТИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ ПРИ ПЕРЕДАЧІ 
ЧАСТИНИ ДІЛЯНКИ В ОРЕНДУ?  

 

ВІДПОВІДЬ ПОДАТКІВЦІВ 

Карантинні послаблення стосуються саме ділянок, що 
безпосередньо використовуються підприємцем в їх діяльності і 
законодавчий припис пп. 284.3 ПКУ невблаганно вимагає сплати 
земельного податку в даному випадку на загальних підставах 

До того ж, якщо в договорі оренди (найму, позики) земельної ділянки та/або нерухомого 
майна, що знаходиться на такій ділянці, розмір земельної ділянки, право користування 
якою передається за договором оренди, не визначений – податок за таку земельну 
ділянку і ділянку під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах 
за всю площу земельної ділянки з урахуванням прибудинкової території. 

Джерело: роз’яснення ДПС з категорії 111.02 розділу «Запитання-відповіді з Бази знань» 
ЗІР (zir.tax.gov.ua). 

 

 НЮАНСИ ЗАСТОСУВАННЯ ШТРАФІВ ДО ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ 
У РАЗІ НЕНАДАННЯ ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ   

 

ВАЖЛИВО 

Платників податків, які протягом періоду з 1 березня 2020 р. по 
останній календарний день місяця (включно), в якому завершиться 
карантин, подавали податкову звітність (крім ПДВ, акцизу, ренти) за 
податкові (звітні) періоди, граничні строки подання яких припадали 
на цей період, але після граничного терміну подання, не 
штрафуватимуть згідно з п. 120.1 ПКУ 

До того ж в цей період не застосовують штрафні санкції, передбачені п. 120.1 ПКУ,  
у разі ненадання платниками податків податкової звітності (крім ПДВ, акцизу,  
ренти) за податкові (звітні) періоди, граничні терміни подання яких припадали на цей 
період. 

Але якщо не подана або несвоєчасно надана в період карантину податкова звітність з 
ПДВ, акцизу, ренти, то до платників податків застосовуються штрафні санкції, передбачені 
п. 120.1 ПКУ. 

 

ЄДИНИЙ ПОДАТОК 

ЗВІТНІСТЬ 
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Йдеться про штраф у розмірі 340 грн. за кожне таке неподання або несвоєчасне подання 
податкової звітності. За таке повторне правопорушення штраф збільшується вже до 
розміру 1 020 грн. 

Джерело: роз’яснення ДПС з категорії 132.01 розділу «Запитання-відповіді з Бази знань» 
ЗІР (zir.tax.gov.ua). 

 

 ЧИ НЕОБХІДНО ЗАСТОСОВУВАТИ РРО АБО ПРРО У РАЗІ 
РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ (ПОСЛУГ), ОПЛАТА ЗА ЯКІ 
ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ СЕРВІСУ «ІНТЕРНЕТ -
БАНКІНГ»: РОЗ’ЯСНЕННЯ ДПС  

 

УВАГА 

При здійсненні розрахунків за товари (послуги) суб’єкти 
господарювання зобов’язані відповідно до Закону № 265/95-ВР8 
застосовувати РРО, в тому числі у разі здійснення безготівкових 
розрахунків за допомогою платіжних та інших систем з 
використанням інтернет-банкінгу та інтернет-еквайрінгу. При цьому 
розрахункові документи при продажу товарів (послуг) через мережу 
Інтернет видаються у разі їх безпосереднього надання споживачеві, 
під час передачі йому товару або надання послуг 

Тобто, якщо місце здійснення розрахунків визначити неможливо (наприклад, надання 
дистанційної послуги або доступу до Інтернет-ресурсу (доступ до веб-порталу) з 
розміщення та використання інформації тощо, виключно в електронній формі із 
застосуванням Інтернету), в такому випадку застосування РРО є необов’язковим. В 
інших випадках при безпосередньому отриманні споживачем товарів або послуг від 
постачальника, в тому числі замовлених і оплачених через інтернет-банкінг і з 
застосуванням інтернет-еквайрінгу, останній зобов’язаний застосувати РРО на загальних 
підставах. 

У разі доставки товару поштою за умови передоплати із застосуванням банківського 
сервісу «інтернет-банкінг», суб’єкт господарювання повинен вкласти у поштове 
відправлення розрахунковий документ, а у разі продажу товарів, на які встановлено 
гарантійні терміни, – також технічний паспорт або інший документ, який його замінює. 

Якщо доставка товару здійснюється поштою за умови післяплати, то в момент 
отримання товару на поштовому відділенні покупець через сервіс «інтернет-банкінг» 
вносить кошти на банківський рахунок продавця, а суб’єкт господарювання повинен 
вкласти у поштове відправлення розрахунковий документ встановленої законодавством 
форми і змісту, яке підтверджує факт покупки-продажу товарів, з використанням режиму 
попереднього програмування «погашення кредиту». 

 

                                            
8
  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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У разі доставки товару за допомогою кур’єрської служби за умови передоплати із 
застосуванням сервісу «інтернет-банкінг» – аналогічно, як у випадку доставки товару 
поштою: продавець при продажу товарів повинен забезпечити доставку покупцеві раніше 
роздрукованого розрахункового документа (чека) разом з придбаним товаром і 
відповідним чином оформленим гарантійним талоном. 

Якщо доставка товару здійснюється кур’єрською службою за умови післяплати, то 
розрахунковий документ (чек) покупцеві може бути направлений в електронній формі. 

З огляду на викладене вище, у разі, якщо покупець оплачує товар (послугу), 
використовуючи банківський сервіс «інтернет-банкінг», то продавець господарства у разі 
використання РРО або ПРРО зобов’язаний видати (сформувати електронний 
розрахунковий документ) встановленої форми і, у разі продажу товарів, на які встановлені 
гарантійні терміни, – відповідним чином оформлений гарантійний талон при 
безпосередньому наданні споживачеві товару (послуги). 

 

 ТЕРМІНИ ПОДАННЯ ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ПЛАТНИКОМ 
ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ   

 

ВАЖЛИВО 

При зміні протягом року об’єкта та/або бази оподаткування, платники 
плати за землю подають податкову декларацію протягом 20 
календарних днів місяця, що настає за місяцем, в якому відбулися 
такі зміни. Цього вимагає п. 286.4 ПКУ 

Податкове зобов’язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, в т.ч. за 
нововідведені земельні ділянки, платять власники та землекористувачі земельних ділянок 
за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, що дорівнює 
календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім 
календарним днем податкового (звітного) місяця (п. 287.4 ПКУ). 

За неподання або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, 
зобов’язаними нараховувати та сплачувати податки, збори, податкових декларацій 
(розрахунків), передбачений штраф (п. 120.1 ПКУ). 

 

УВАГА 

Тому, якщо платник плати за землю не подав податкову декларацію 
протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, в якому 
відбулися зміни об’єкта та/або бази оподаткування, які призвели до 
збільшення або зменшення податкового зобов’язання з плати за 
землю, до нього застосовують штраф, передбачений п. 120.1 ПКУ 

Джерело: ГУ ДПС у Дніпропетровській області.  

ЗЕМЛЯ 
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 НЮАНСИ ЗАСТОСУВАННЯ ШТРАФІВ ЗА ВІДСУТНІСТЬ 
РЕЄСТРАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ  

Згідно із загальним правилом, відсутність реєстрації протягом граничного строку 
податкової накладної та/або розрахунку коригування до неї в ЄРПН, зазначеної в 
податковому повідомленні-рішенні, складеному за результатами перевірки, – тягне за 
собою штраф 50% суми зобов’язань з ПДВ, зазначеної в такій податковій накладній 
та/або розрахунку коригування до неї, від суми ПДВ за відповідною операцією, якщо 
податкова накладна взагалі не складалася. 

Однак це не стосується податкових накладних, складених за операціями, які: 

 
звільнені від оподаткування; 

 
оподатковуються за нульовою ставкою; 

 
не передбачають надання податкової накладної одержувачу (покупцеві), 

 а також податкових накладних/розрахунків коригування, складених: 

 
на суму перевищення бази оподаткування, визначеної відповідно до ст. 188 та 
ст. 189 ПКУ, над фактичною ціною поставки; 

 
для компенсуючих податкових зобов’язань (за п. 198.5 та ст. 199 ПКУ). 

Для них Законом № 786-IX зменшений розмір штрафів за нереєстрацію таких податкових 
накладних та розрахунків коригування до них. 

Так, штрафи за відсутність реєстрації платниками ПДВ протягом граничного строку 
для реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування до неї у Єдиному 
реєстрі, нараховані в період з 1 січня 2017 р. по 23 травня 2020 р., термін сплати 
грошових зобов’язань за якими не настав або грошові зобов’язання за якими не узгоджені 
(відповідні повідомлення-рішення знаходяться в процедурі адміністративного або 
судового оскарження та грошові зобов’язання по ним не сплачено) станом на 23 травня 
2020 р. застосовуються у розмірі 2,5% обсягу поставок (без ПДВ), але не більше  
1 700 грн. 

Також фіскали відзначають, що контролюючий орган за місцем реєстрації платника 
податків здійснює перерахунок суми штрафу і надсилає (вручає) такому платнику нове 
повідомлення-рішення. Попереднє вважається скасованим (відкликаним). 

Джерело: роз’яснення ДПС з категорії 101.28 розділу «Запитання-відповіді з Бази знань» 
ЗІР (zir.tax.gov.ua). 

 

КОНТРОЛЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  
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 ОБОВ’ЯЗКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ 
ПЕРЕВІРКИ  

 

НОРМА ЗАКОНОДАВСТВА 

Відповідно до п. 75.1.2 ПКУ, документальною перевіркою  
вважається перевірка, предметом якої є, зокрема, дотримання 
роботодавцем законодавства щодо укладення трудового  
договору, оформлення трудових відносин з працівниками 
(найманими особами) 

Підпунктом 75.1.3 ПКУ встановлено, що фактичною вважається перевірка, яка 
проводиться за місцем фактичного провадження платником податків діяльності, 
розташування господарських або інших об’єктів права власності такого платника. Така 
перевірка здійснюється контролюючим органом, зокрема, щодо дотримання 
роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових 
відносин з працівниками (найманими особами). 

 

УВАГА 

Платник податків зобов’язаний надати посадовим (службовим) 
особам контролюючих органів у повному обсязі всі документи,  
що належать або пов’язані з предметом перевірки. Такий  
обов’язок виникає у платника податків після початку перевірки  
(п. 85.2 ПКУ) 

Під час проведення фактичної перевірки в частині дотримання роботодавцем 
законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових  
відносин з працівниками (найманими особами), в тому числі тим, яким  
встановлено випробувальний термін, перевіряється наявність належного  
оформлення трудових відносин, з’ясовуються питання щодо ведення обліку роботи, 
виконаної працівником, обліку витрат на оплату праці, відомостей про оплату праці 
працівника.  

 

ВАЖЛИВО 

Для з’ясування факту належного оформлення трудових відносин  
з працівником, який здійснює трудову діяльність, можуть 
використовуватися документи, що посвідчують особу, або  
інші документи, які дозволяють її ідентифікувати (посадове 
посвідчення, посвідчення водія, санітарна книжка тощо) (п. 80.6  
ПКУ) 

Джерело: Головне управління ДПС у Дніпропетровській області. 
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 ЧИ СПЛАЧУВАТИ РЕНТНУ ПЛАТУ ЗА ВОДУ ЗІ СВЕРДЛОВИНИ 
ТА КРИНИЦІ: КОМЕНТАР ОФІСУ ВПП 

Починаючи з 23.05.2020 р. діє нова редакція пп. 252.4.1 ПКУ, згідно з якою до об’єкту 
оподаткування рентною платою за користування надрами для видобутку корисних 
копалин не належать, зокрема, не включені до державного балансу запаси корисних 
копалин місцевого значення і торф, видобуті землевласниками або землекористувачами в 
межах своїх земельних ділянок для забезпечення власних потреб домогосподарств. Зміни 
вніс Закон № 466-IX. 

 

ВАЖЛИВО 

Тобто об’єкт оподаткування рентною платою у землевласників або 
землекористувачів не виникає тільки при видобутку корисних 
копалин в межах своїх земельних ділянок для забезпечення власних 
потреб домогосподарств 

З переліку видів використання надр, при здійсненні яких не виникає об’єкт оподаткування 
рентною платою, виключена норма щодо глибини спільної розробки надр до 
2 метрів та прісних підземних вод до 20 метрів. 

 

УВАГА 

Тому незалежно від глибини гірничих виробок, здобуті з них обсяги 
торфу і підземних вод, включають до об’єкта оподаткування 
рентною платою (за винятком вищезгаданих домогосподарств) 

 МАЙБУТНІ ПОДАТКОВІ НОВАЦІЇ, ЯКІ ЗАПРОПОНУВАВ МІНФІН 
ОДНОЧАСНО З ВНЕСЕННЯМ ЗАКОНОПРОЕКТУ № 40009 

Йдеться про Законопроект № 410110. 

 
Мінфін запропонував повернути мінімальну вартість дорогих авто, з яких 
необхідно платити транспортний податок, до первісного значення, залучаючи 
таким чином більш заможних громадян до наповнення бюджетів місцевих громад, 
оскільки цей податок є місцевим. 

 
Введуть перехідні процедури включення нових видів підакцизного палива до 
системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту 
етилового (далі – СЕАРП СЕ).  

 

                                            
9
  Законопроект «Про Державний бюджет України на 2021 рік» від 14.09.2020 р. № 4000 

10
  Законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 
надходжень» від 15.09.2020 р. № 4101 

ІНШЕ 

1 

2 
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 Зокрема можуть звільнити від штрафів підприємців, які у зв’язку із затримкою 
прийняття Закону № 466-IX та карантинними заходами COVID-19, не встигнуть до 
30 листопада 2020 р. підготуватися і зареєструватися в системі СЕАРП СЕ або не 
встигнуть вчасно до 31 грудня 2020 р. встановити витратоміри пального. 

 
Сільгоспвиробників Мінфін запропонує звільнити від нарахування та сплати 
ПДВ у разі втрати ними врожаю або поголів’я сільськогосподарських тварин 
через настання форс-мажорних обставин, якими, наприклад, є нинішня посуха, 
особливо в південних регіонах України. 

 
Для бізнесу, який тільки розвивається, законопроект запропонував звільнення від 
ПДФО коштів державної підтримки, отриманої не безпосередньо з бюджету, а від 
Фонду розвитку підприємництва або Фонду розвитку інновацій. 

 
Неприбутковим організаціям спростять порядок подання звітності. Таким 
установам не потрібно буде періодично звітувати про використання доходів 
(прибутків), якщо вони не допустили порушення умов перебування в неприбутковий 
статус. 

 
Бізнесу, який з яких-небудь причин має непогашений податковий борг, 
пропонується списати нараховані їм суми фінансових (штрафних) санкцій та пені, 
якщо такий платник податків протягом шести місяців добровільно погасить основну 
суму наявного у нього податкового боргу. 

 
Мінфін запропонував скасувати мораторій на податкові перевірки, який тривав 
майже півроку. 

 
Також в пакеті змін до ПКУ вводиться норма, яка дозволить податковим органам, 
як органам стягнення, отримувати від банків та фінансових установ 
інформацію про наявність у боржників, за якими є рішення судів про списання 
боргів, коштів на рахунках в банку та банківських сейфах, які можуть бути 
джерелом погашення таких боргів перед державою. Ключове в цьому реченні – 
наявність рішення суду про безперечність стягнення, для виконання якого 
держорган повинен мати інструмент та можливості. 

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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