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 НЮАНСИ СПИСАННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ З 
МЕТОЮ ОБКЛАДЕННЯ ПДВ  

 

ДУМКА ПОДАТКОВОГО ВІДОМСТВА 

Списання дебіторської заборгованості з метою обкладення ПДВ 
вважається іншим видом компенсації вартості поставлених товарів 
(послуг) 

Списана дебіторська заборгованість платника ПДВ, який застосовує касовий метод, 
може бути після закінчення терміну позовної давності за такою заборгованістю та після 
прийняття необхідних заходів для її стягнення. 

 

НА ЗАМІТКУ 

На дату списання простроченої дебіторської заборгованості за 
поставлені та не оплачені товари (послуг) «кассовик» повинен 
нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ за операцією з постачання 
таких товарів (послуг) 

Джерело: роз’яснення ДПС з категорії 101.06 розділу «Запитання-відповіді з Бази знань» 
ЗІР (zir.tax.gov.ua). 

 НЮАНСИ ОБКЛАДЕННЯ ПДВ ОПЕРАЦІЙ ІЗ ВНЕСЕННЯ 
МАЙНА ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ   

Об’єктом обкладення ПДВ є операції платників ПДВ з поставки товарів, місце поставки 
яких знаходиться на митній території України, відповідно до ст. 186 ПКУ1. 

Норми встановлені пп. «а» п. 185.1 ПКУ. Поставка товарів – це будь-яка передача права 
на розпоряджання товарами в ролі власника, в тому числі, зокрема, обмін (пп. 14.1.191 
ПКУ). 

 

СТВЕРДЖЕННЯ ПОДАТКІВЦІВ 

Якщо фізособа здійснює підприємницьку діяльність і є 
зареєстрованим платником ПДВ, то операція із внесення такою 
особою рухомого/нерухомого майна до статутного фонду юридичної 
особи в обмін на корпоративні права є об’єктом обкладення ПДВ 

Джерело: Головне управління ДПС у Дніпропетровській області. 

 

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

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ  
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 ЗМІНА НОРМ ПОРЯДКУ НАДАННЯ РОЗСТРОЧКИ СПЛАТИ 
ПДВ 

Уряд змінив норми Порядку надання розстрочки сплати ПДВ і застосування 
забезпечення виконання зобов’язань при ввезенні на митну територію України 
обладнання для власного виробництва на території України, затвердженого 
Постановою № 852.  

Внесення технічних правок до Постанови № 85 затягнулося майже на 9 місяців,  
що не давало можливості бізнесу скористатися наданим законом правом на  
розстрочку. 

 

УВАГА 

Тепер підприємства зможуть звертатися до Держмитслужби з метою 
розстрочки сплати імпортного ПДВ на обладнання для власного 
виробництва 

Джерело: Федерація роботодавців України. 

 

 ДОКУМЕНТУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ПОСЛУГ: НАГАДУВАННЯ 
ДПС  

Маркетингові послуги повинні бути належним чином задокументовані – нагадують в 
головному податковому відомстві. 

 

НА ЗАМІТКУ 

Адже витрати і доходи підприємства за операціями надання 
маркетингових послуг і послуг з просування товарів формуються          
за правилами бухгалтерського обліку на підставі первинних 
документів 

А ось за роз’ясненнями, які саме документи повинні підтверджувати отримання цих  
послуг і яка інформація повинна в них міститися, податківці радять звертатися до  
Мінфіну. 

Джерело: ІПК ДПС від 28.07.2020 р. № 3083/ІПК/99-00-05-05-02-06. 

 

                                            
2
  Постанова КМУ «Про затвердження Порядку надання розстрочення сплати податку на додану вартість та застосування забезпечення виконання 

зобов'язань під час ввезення на митну територію України обладнання для власного виробництва на території України» від 07.02.2018 р. № 85 

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК 
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 «МАЛА ПОДАТКОВА РЕФОРМА» В ІНТЕРЕСАХ ДЕРЖБЮДЖЕТУ-
2021 

Кабмін пропонує змінити ПКУ в частині податку на прибуток підприємств та 
передбачити: 

 
встановлення терміну, протягом якого суб’єкти господарювання мають право 
переносити збитки минулих років (протягом 5 років); 

 
надання бюджетними установами Звіту про використання доходів  
(прибутків) неприбуткової організації тільки у разі виявлення порушення вимог  
ПКУ; 

 
надання компанією з управління активами декларацій з податку на прибуток 
підприємств за результатами діяльності за кожним інститутом спільного 
інвестування, активами яких така компанія здійснює управління, зокрема тих, які не 
мають статусу юридичної особи; 

 
визнання витрат за відсотками по кредитах і позиках, отриманим від 
нерезидентів, в період їх фактичної виплати, а не в період їх нарахування 
відповідно до положень бухгалтерського обліку; 

 
скасування обов’язку коригування на суму субсидії фінансового результату до 
оподаткування суб’єктів кінематографії – резидентів, які перестали бути 
отримувачами субсидії відповідно до Закону № 1977-VIII3; 

 
включення до бази оподаткування податком на репатріацію прибутку 
нерезидентів від продажу резидентам цінних паперів, деривативів або інших 
корпоративних прав, які не перебувають у статутному капіталі юридичних осіб – 
резидентів. 

Так, наприклад, на думку авторів Законопроекту № 41014, надання платникам права 
перенесення збитків минулих років без будь-яких обмежень призводить до значних втрат 
бюджету та не відповідає економічній суті розрахунку фінансового результату до 
оподаткування, оскільки правила бухгалтерського обліку не передбачають перенесення 
збитків минулих звітних періодів. 

 

НА ЗАМІТКУ 

Також пропонується внести зміни до особливостей застосування 
положень про оподаткування доходів контрольованих іноземних 
компаній – з огляду на запропоновану відстрочку введення 
положень щодо оподаткування контрольованих іноземних компаній 
до 1 січня 2022 р. 

Джерело: Законопроект № 4101. 

 

                                            
3
  Закон України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» від 23.03.2017 р. № 1977-VIII 

4
  Законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 

надходжень» від 15.09.2020 р. № 4101 
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 НЮАНСИ ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ УЧАСНИКАМ ТОВАРИСТВА  

 

ПИТАННЯ 

Чи можлива виплата дивідендів учасникам товариства у 2021 р. за 
результатами роботи у 2020 р. за наявності прибутку від такої 
роботи, але розмір цього прибутку буде менше розміру накопичених 
збитків за попередні роки діяльності товариства? 

На думку фіскалів, виплата дивідендів в такій ситуації можлива. 

 

ПИТАННЯ 

Чи будуть застосовані до підприємства фінансові та/або податкові 
санкції при здійсненні виплати дивідендів при вищевказаних 
умовах? 

Застосування штрафних/фінансових санкцій за виплату дивідендів за результатами 
звітного року при отриманні прибутку та одночасній наявності непокритих збитків 
минулих років, які обліковуються на балансі більше 3-х років, розмір яких перевищує 
розмір прибутку податковим законодавством на даний час не передбачено – 
відповідають контролери. 

Джерело: ІПК ГУ ДПС в Харківській області від 05.08.2020 р. № 3190/ІПК/20-40-04-04-10. 

 

 ЗМІНИ ДО ОКРЕМИХ ПРАВИЛ ЗІ СПЛАТИ ПДФО ТА ЄСВ: 
ЗАКОНОПРОЕКТ  

Урядовий Законопроект № 4101 про внесення змін до ПКУ вносить зміни до 
окремих правил щодо сплати ПДФО, а з ЄСВ – внести зміни до профільного Закону. 

Так, пропонується не включати до розрахунку загального місячного (річного) 
оподатковуваного доходу суму коштів, отриману на безповоротній основі від Фонду 
розвитку інновацій. 

У частині ЄСВ пропонуються: 

 
пролонгація терміну списання заборгованості з єдиного внеску фізособам-
підприємцям, які не здійснюють підприємницьку діяльність, терміном на 2 місяці (з 
90 днів до 150 днів); 

 
врегулювання питання сплати єдиного соціального внеску особами, які отримують 
зарплату за основним місцем роботи і одночасно отримують дохід (прибуток) від 
здійснення підприємницької чи незалежної професійної діяльності. 

 

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ  
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Що стосується першого, то мова йде про пролонгацію терміну списання 
заборгованості з ЄСВ так званим «сплячим» ФОП – ще на 2 місяці, тобто до кінця 
жовтня 2020 р. 

Другий «сюрприз» чиновники підготували для підприємців (крім спрощенців), які 
отримують дохід від підприємницької (незалежної професійної) діяльності паралельно з 
отриманням зарплати за трудовим договором. 

 

НА ЗАМІТКУ 

Зміни пропонують: якщо дохід від здійснення підприємницької  
чи незалежної професійної діяльності перевищує дохід,  
отриманий у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи 
(розмір якої не перевищує максимальну базу нарахування ЄСВ), то 
відповідні особи повинні самостійно визначити базу нарахування 
єдиного внеску з сум перевищення і в межах максимальної бази 
нарахування ЄСВ здійснити доплату єдиного внеску із суми такого 
перевищення 

Якщо ж отриманий дохід у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи, розмір 
якої дорівнює або перевищує максимальну базу нарахування єдиного внеску, то доплата 
ЄСВ з доходу (прибутку) від здійснення підприємницької чи незалежної професійної 
діяльності, який перевищує дохід у вигляді зарплати за основним місцем роботи, не 
здійснюється. 

 

УВАГА 

Мораторій на проведення документальних перевірок правильності 
нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску  
Законопроект № 4101 пропонує встановити з 18 березня 2020 р.  
до дати набрання чинності цього Закону України (зараз кінцева  
дата мораторію «прив’язана» до дати завершення оголошеного КМУ 
карантину) 

А в разі перетворення Законопроекту № 4101 у повноцінний Закон він набере чинності з 
дня, наступного за днем опублікування. 

Коригування КМУ хоче внести і до правил щодо єдиного рахунку, які мають запрацювати з 
1 січня 2021 р.  

 

НА ЗАМІТКУ 

Єдиний рахунок можна буде використовувати для оплати суми пені 
та штрафів, застосованих відповідно до Закону № 2464-VI5 

 

 

 

                                            
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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 НЮАНСИ ОБЛІКУ ВІДПРАЦЬОВАНОГО ЧАСУ   

Облік відпрацьованого часу, який служить підставою для нарахування зарплати 
працівникам, ведуть в табелі обліку робочого часу. Відзначають там і дні/години роботи 
сумісників та відряджених працівників. 

 

УВАГА 

За дні перебування працівника у відрядженні з основного місця 
роботи оплату за місцем роботи за сумісництвом не проводять  
(Лист № 146/13/133-136) 

Що стосується табелювання особи, яку направили у відрядження за основним місцем 
роботи, то в табелі обліку робочого часу сумісника варто позначати «І» – інші причини 
неявок, а в табелі обліку робочого часу за основною посадою позначати «ВД» – 
відрядження. 

Якщо ж особа працює на різних підприємствах, то підтверджуючим документом для 
відсутності на роботі за сумісництвом (або основним місцем роботи) для такого випадку є 
довідка з місця роботи працівника про те, що він дійсно знаходився у відрядженні, або 
копія наказу (розпорядження) про направлення працівника у відрядження. 

Джерело: повідомлення Управління Держпраці в Рівненській області. 

 ЯК ВИЗНАЧИТИ ТРИВАЛІСТЬ ВІДПУСТКИ, ЯКЩО НА НЕЇ 
ПРИПАВ СВЯТКОВИЙ ДЕНЬ: РОЗ’ЯСНЕННЯ УПРАВЛІННЯ 
ДЕРЖПРАЦІ  

Перш за все, розглянули найпопулярніші види відпусток, коли святкові та неробочі дні 
враховують (а коли – ні) при розрахунку їх тривалості. 

Враховуємо, що святкові та неробочі дні (ст. 73 КЗпП7) при визначенні тривалості 
щорічних відпусток та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або 
повнолітню дитину – інваліда з дитинства підгрупи А I групи, не враховують (ч. 2 ст. 5 
Закону № 504/96-ВР8).  

 

УВАГА 

Тобто на ці дні такі види відпусток продовжуються, але святкові або 
неробочі дні не оплачуються 

 

 

                                            
6
  Лист Міністерства соціальної політики України «Щодо відрядження особи, яка працює за сумісництвом» від 23.04.2013 р. № 146/13/133-13 

7
  Кодекс законів про працю від 10.12.1971 р. 

8
  Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР 

ПРАЦЯ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА 
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Що стосується інших видів відпусток, то не збільшуються на кількість святкових/ 
неробочих днів такі види відпусток, як: 

 
додаткова відпустка у зв’язку з навчанням; 

 
соціальна відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами; 

 
відпустка без збереження зарплати; 

 
додаткова відпустка окремим категоріям ветеранів війни; 

 
«чорнобильська» відпустка. 

 НЮАНСИ РОЗРАХУНКУ НОРМИ ТРИВАЛОСТІ РОБОЧОГО 
ЧАСУ  

 

ВАЖЛИВО 

При розрахунку норми тривалості робочого часу безпосередньо на 
підприємстві на жовтень 2020 р. необхідно орієнтуватися на  
Лист № 1133/0/206-199, заснований на нормах КЗпП 

З 31 календарного дня жовтня робочими буде 21 день, а в 10 днях робота не 
проводиться. Дев’ять днів – класичні вихідні. А також, відповідно до ст. 73 КЗпП, в жовтні 
маємо один святковий день, коли на підприємствах, в установах, організаціях робота не 
проводиться. Це 14 жовтня – День захисника України. У 2020 р. це середа. 

При розрахунку балансу робочого часу варто мати на увазі, що, згідно зі ст. 53 КЗпП, 
напередодні святкових та неробочих днів (ст. 73) тривалість роботи працівників, крім 
працівників, зазначених у ст. 51 КЗпП, скорочується на годину при п’ятиденному та 
шестиденному робочому тижні. У жовтні 2020 р. це буде 13 жовтня, вівторок. 

Як передбачено ст. 50 КЗпП, нормальна тривалість робочого часу працівників не може 
перевищувати 40 годин на тиждень. Для окремих категорій працівників може бути 
встановлена скорочена тривалість робочого часу.  

У жовтні 2020 р. норма робочого часу складе: 

 
при 40-годинному робочому тижні – 167,0 годин; 

 
при 36-годинному робочому тижні – 151,2 годин; 

 
при 24-годинному робочому тижні – 100,8 годин. 

 

                                            
9
  Лист Міністерства соціальної політики України «Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2020 рік» від 29.07.2019 р. № 1133/0/206-19 
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 УТОЧНЮЮЧИЙ ПОДАТКОВИЙ РОЗРАХУНОК ЗА Ф. № 1ДФ: 
ПРАВИЛА ПОДАННЯ ПРИ ВИЯВЛЕННІ ПОМИЛОК  

Уточнюючий податковий розрахунок за ф. № 1ДФ подають, якщо в майбутніх 
податкових періодах (з урахуванням строків давності) платник податків самостійно (в т.ч. 
за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше 
поданому ним податковому розрахунку (крім обмежень, визначених ст. 50 ПКУ). 

Однак платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо відповідні уточнені 
показники зазначені ним у складі податкової декларації за будь-який наступний 
податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені (в т.ч. за 
результатами електронної перевірки). 

 

УВАГА 

При поданні уточнюючих податкових розрахунків за ф. № 1ДФ 
(одного або декількох одночасно) для виправлення помилок, які 
призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань 
платника податків, при цьому не пов’язаних з виконанням 
податковим агентом п. 169.4 ПКУ, застосовують штраф у розмірі 
1 020 грн. 

Якщо протягом року після накладення штрафу платник податків подає повторно 
уточнюючий податковий розрахунок за ф. № 1ДФ, то до такого платника податків 
застосовують штраф у розмірі 2 040 грн. 

Джерело: Головне управління ДПС у Тернопільській області.  

 ШТРАФИ ЗА НЕПОДАННЯ АБО ЗАПІЗНЕННЯ ПОДАННЯ 
Ф. № 1ДФ: НАГАДУВАННЯ ДПС  

 

НАГАДУВАННЯ ДПС 

Особи, які мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати у 
строки, встановлені чинним податковим законодавством для 
податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, 
нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, а також 
суми утриманого з них податку 

Такий податковий розрахунок за ф. № 1ДФ подається до контролюючого органу за місцем 
свого розташування. 

 

 

ЗВІТНІСТЬ 
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УВАГА 

Розрахунок подається тільки у разі нарахування сум зазначених 
доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного 
періоду. Запровадження інших форм звітності із зазначених питань 
не допускається 

Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення державним податковим інспекціям за 
встановленою формою відомостей про доходи громадян тягне за собою 
попередження або накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і 
організацій, а також на громадян – суб’єктів підприємницької діяльності у розмірі від 17 
до 51 грн. (ч. 1 ст. 163-4 КпАП10). 

Аналогічні дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному 
стягненню за те ж порушення, тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб 
підприємств, установ і організацій, а також на громадян – суб’єктів підприємницької 
діяльності у розмірі від 51 до 85 грн. 

При цьому зміни в частині незастосування до податкових агентів адміністративної 
відповідальності на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та 
поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), до КпАП не вносилися. 

Джерело: Офіс ВПП ДПС. 

 

 ЧИ НАРАХОВУВАТИ РОБОТОДАВЦЯМ ЄСВ НА ОПЛАТУ 
ТЕСТУВАННЯ НА COVID-19? 

 

ВАЖЛИВО 

Якщо роботодавець сплатив закладу охорони здоров’я кошти у 
вигляді матдопомоги на медобслуговування працівника за 
тестування COVID-19, то такі виплати не є базою нарахування ЄСВ 

Базою нарахування ЄСВ для застрахованих осіб є сума нарахованої зарплати та винагорода 
фізособам за виконання робіт (надання послуг) за ЦПД (ст. 7 Закону № 2464-VI). 

У п. 13 розд. I Переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на 
які не нараховується ЄСВ, затвердженого Постановою № 117011, зазначені витрати на 
оплату послуг з лікування працівників, які були надані установами охорони 
здоров’я.  

Джерело: роз’яснення з категорії 201.04.01 розділу «Запитання-відповіді з Бази знань» 
ЗІР (zir.tax.gov.ua). 
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  Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073-X 
11

  Постанова КМУ «Про затвердження переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 22.12.2010 р. № 1170 

ПЕНСІЙНЕ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
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 НЮАНСИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД СПЛАТИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ  

Категорії юросіб, які звільнені від сплати земельного податку, перераховані у ст. 282 
ПКУ, а види земельних ділянок, які не обкладаються земельним податком – у ст. 283 ПКУ. 

 

УВАГА 

Норми ПКУ не передбачають звільнення від обов’язку подавати 
податкові декларації за земельні ділянки, з яких земельний податок 
не стягують через застосування податкових пільг 

Суб’єкт господарювання, який не сплачує податки та збори у зв’язку з податковими пільгами, 
веде облік сум таких пільг та відображає інформацію про них у податковій звітності, яку 
подає до контролюючого органу у строки, встановлені ПКУ (п. 2 Порядку № 123312). 

Тому не звільняють від подання податкових декларацій з плати за землю юросіб, які 
мають право на пільги зі сплати земельного податку або мають земельні ділянки, які не 
підлягають оподаткуванню. 

Джерело: роз’яснення ДПС з категорії 111.05 розділу «Запитання-відповіді з Бази знань» 
ЗІР (zir.tax.gov.ua). 

 

 ПРАВИЛА ВИДАЧІ ЛІЦЕНЗІЇ НА РОЗДРІБНУ ТОРГІВЛЮ 
АЛКОГОЛЬНИМИ НАПОЯМИ 

 

НА ЗАМІТКУ 

«Алкогольну» роздрібну ліцензію видають за заявою, в якій 
зазначають вид господарської діяльності, на провадження якого 
суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію 

У заяві додатково зазначаються: 

 
адреса місця торгівлі; 

 
перелік РРО, програмних РРО (КОРО), що знаходяться в місці торгівлі, а також 
інформація про них: модель, модифікація, заводський номер, виробник, дата 
виготовлення; реєстраційні номери посвідчень РРО (КОРО), фіскальні номери 
програмних РРО, що знаходяться в місці торгівлі, і дата початку їх обліку в 
контролюючих органах. 

                                            
12

  Постанова КМУ «Про затвердження Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням 
податкових пільг» від 27.12.2010 р. № 1233 

ЗЕМЛЯ 

ЛІЦЕНЗУВАННЯ 
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У додатку до такої ліцензії будуть зазначені: 

 
адреса місця торгівлі; 

 
перелік електронних контрольно-касових апаратів та інформація про них:  
модель, модифікація, заводський номер, виробник, дата виготовлення;  
реєстраційні номери КОРО, що знаходяться в місці торгівлі, фіскальні номери 
програмних РРО. 

Тому суб’єктам господарювання (в т.ч. платникам єдиного податку) для роздрібної 
торгівлі пивом (в т.ч. виключно пивом), необхідно отримати ліцензії на роздрібну 
торгівлю алкогольними напоями з обов’язковим обладнанням місця торгівлі             
РРО/програмним РРО та роздрукуванням відповідних розрахункових документів 
(формуванням електронних розрахункових документів) встановленої форми. 

 

НА ЗАМІТКУ 

При цьому не передбачено отримувати окрему ліцензію на роздрібну 
торгівлю пивом за наявності ліцензії на право роздрібної торгівлі 
алкогольними напоями 

Джерело: ГУ ДПС у Запорізькій області.  

 

 НАЙПОШИРЕНІШІ ПОРУШЕННЯ, ВСТАНОВЛЕНІ ПРИ 
ПРОВЕДЕННІ ФАКТИЧНИХ ПЕРЕВІРОК  

 

НАГАДУВАННЯ ДПС 

Навіть в період карантину податкові органи мають право  
проводити фактичні перевірки обліку, ліцензування, виробництва, 
зберігання і транспортування пального, спирту етилового, 
алкогольних напоїв і тютюнових виробів; цільового використання 
пального і спирту етилового; обладнання акцизних складів 
витратомірами-лічильниками та/або рівнемірами-лічильниками 

Найбільш поширеними порушеннями, встановленими при проведенні фактичних 
перевірок, є: 

 
недотримання вимог щодо використання режиму попереднього програмування 
найменування кожного підакцизного товару згідно з УКТЗЕД. Починаючи з 
01.08.2020 р. фінансова санкція за дане порушення збільшилася з 85 грн. до 
511 грн.; 

 

КОНТРОЛЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  
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порушення порядку обліку, виробництва і обороту пального, за що передбачена 
відповідальність у розмірі подвійної вартості необлікованих товарів за місцем 
реалізації; 

 
необладнання акцизних складів витратомірами-лічильниками і рівнемірами-
лічильниками та відсутність реєстрації в Єдиному Державному реєстрі витратомірів-
лічильників і рівнемірів-лічильників. Зазначені порушення передбачають 
застосування штрафних санкцій у розмірі 20 тис. грн. за кожен необладнаний 
резервуар або місце відпуску пального. У разі встановлення на акцизному складі 
протягом року повторного порушення, відповідальність – 50 тис. грн. 

Крім цього, запроваджено ряд новацій у сфері застосування реєстраторів 
розрахункових операцій. Так, з 01 серпня 2020 р., зокрема, за незастосування РРО  
або програмних РРО, застосування їх з порушенням встановлених законодавством  
вимог діють штрафні (фінансові) санкції – штраф у розмірі 10% (за перше порушення) та 
50% (за кожне наступне порушення) вартості проданих з порушенням товарів (робіт, 
послуг). 

Джерело: Офіс ВПП ДПС. 

 

 ЗМІНА ТЕРМІНІВ ОБМЕЖЕНЬ, ЗАБОРОН, ПІЛЬГ ТА 
ГАРАНТІЙ НА ПЕРІОД КАРАНТИНУ – НАДАНЕ УРЯДУ ПРАВО  

 

УВАГА 

На період дії карантину Уряду надали право скорочувати термін дії 
обмежень, заборон, пільг та гарантій, встановлених відповідними 
законами України, прийнятими з метою запобігання виникненню та 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, крім випадків, коли вказане може привести до обмеження 
конституційних прав чи свобод особистості 

Така норма з’явилася у п. 4 Прикінцевих положень Закону № 909-IX13. 

Фактично це означає, що Уряд зможе в «ручному» режимі, прийнявши відповідні 
постанови, змінювати терміни, на які надавалися податкові пільги на час карантину, 
скорочувати мораторій на перевірки, припиняти соціальні «карантинні» виплати. 

Однак додамо, що ст. 22 Конституції України14 вимагає, щоб при прийнятті нових законів 
або внесенні змін до чинних законів не допускалося звуження змісту та обсягу існуючих 
прав та свобод. 
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  Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 17.09.2020 р. № 909-IX 
14

  Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР 

ІНШЕ 
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 ПОКАЗНИК СЕРЕДНЬОЇ НОМІНАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ  

 

УВАГА 

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника 
підприємств, установ та організацій у серпні 2020 р. склала 
11 446 грн., що у 2,4 рази вище рівня мінімальної заробітної плати  
(4 723 грн.) 

У порівнянні з липнем, розмір середньої номінальної заробітної плати зменшився на 3,0%, 
а за останні 12 місяців (у порівнянні з серпнем 2019 р.) збільшився на 8,6%. 

Джерело: повідомлення Держстату України. 

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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