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 ПОВЕРНЕННЯ НАДМІРУ СПЛАЧЕНОГО ПДВ: РОЗ’ЯСНЕННЯ 
ПОДАТКІВЦІВ  

 

УВАГА 

Відповідно до п. 43.4-1 ПКУ1, повернути надміру сплачені суми ПДВ, 
зараховані до бюджету з рахунку платника податку в СЕА ПДВ, 
можна виключно на такий ПДВ-рахунок 

Алгоритм повернення коштів на ПДВ-рахунок наступний: 

 
складаємо заяву на повернення коштів, в якій зазначаємо тільки один напрямок 
перерахування коштів – ПДВ-рахунок; 

 
після того, як переплата опиниться на ПДВ-рахунку (таке повернення не впливає на 
розмір реєстраційного ліміту), платник податків вибирає один з варіантів 
подальшого використання коштів: 

 залишити на ПДВ-рахунку і скористатися для сплати майбутніх грошових 
зобов’язань з ПДВ. У такому випадку при настанні чергового терміну сплати 
грошових зобов’язань, визначених платником податків у декларації з ПДВ, 
кошти спишуться з ПДВ-рахунки автоматично; 

 перерахувати кошти на поточний рахунок; 

 перерахувати на погашення податкового боргу з ПДВ, що виник починаючи з 
01.07.2015 р. 

Останні два варіанти вимагатимуть від платника певних зусиль. Механізм та умови 
здійснення перерахування коштів з ПДВ-рахунку визначені в п. 200-1.6 ПКУ та п. 21 
Порядку № 5692. 

Повернути кошти на поточний рахунок можна за таких умов: 

 
платник податку подає у складі податкової декларації заяву (додаток 4 до 
декларації з ПДВ); 

 
на дату подання податкової звітності з ПДВ сума коштів на ПДВ-рахунку перевищує 
суму, що підлягає перерахуванню до бюджету відповідно до поданої звітності; 

 
зменшення загальної суми поповнення ПДВ-рахунку не призведе до формування 
від’ємного значення реєстраційного ліміту. 

Повернення коштів з ПДВ-рахунку на поточний рахунок платника податків здійснюється в 
сумі залишку, що перевищує суму податкового боргу з ПДВ і суму узгоджених податкових 
зобов’язань з податку. 

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

2
  Постанова КМУ «Деякі питання електронного адміністрування податку на додану вартість» від 16.10.2014 р. № 569 

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ  
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У момент подання додатка 4 відбудеться зменшення реєстраційного ліміту на суму, 
заявлену платником до перерахування з ПДВ-рахунку.  

Зарахування коштів за обраним платником податків напрямком повинно бути здійснено 
протягом 5 робочих днів після граничного терміну сплати податкового зобов’язання по 
декларації.  

Якщо ж кошти так і не будуть перераховані, сума реєстраційного ліміту повинна оновитися 
через 10 робочих днів після граничного терміну сплати податкового зобов’язання. 

Джерело: ІПК ДПСУ від 18.09.2020 р. № 3903/ІПК/99-00-05-06-02-06. 

 ПДВ-НАСЛІДКИ ПРИ ПОСТАЧАННІ НЕЯКІСНОЇ ПРОДУКЦІЇ  

ДПС розглянула випадок, коли платнику ПДВ – покупцю була поставлена 
постачальником неякісна продукція. Таку продукцію покупець утилізує із залученням 
сторонньої організації.  

Надалі покупець виставив постачальнику претензію на відшкодування понесених 
збитків, до складу яких входить: 

 
вартість неякісної продукції; 

 
вартість послуг, отриманих і сплачених покупцем у зв’язку з транспортуванням, 
зберіганням, переробкою, утилізацією такої продукції. 

 

 

ПИТАННЯ 

Чи нараховувати ПДВ-зобов’язання у разі відшкодування 
постачальником покупцеві таких сум? 

 

 
Податківці не заперечували нарахування компенсуючих ПДВ-зобов’язань згідно 
з п. 198.5 ПКУ за неякісною продукцією. 

 
Податківці зазначили, що на дату отримання послуг з транспортування, 
зберігання, переробки, утилізації неякісної продукції платник податків також 
зобов’язаний визначити податкові зобов’язання згідно з п. 198.5 ПКУ, скласти та 
зареєструвати в ЄРПН відповідну податкову накладну. Адже дані послуги також 
використовуються в операціях, які не пов’язані з господарською діяльністю платника 
податку (не спрямовані на отримання доходу). Звичайно, за умови, що суми ПДВ, 
сплачені у вартості таких послуг, що підлягають включенню до податкового кредиту. 

 
Якщо грошові кошти, які надходять платнику ПДВ як відшкодування збитків, 
пов’язаних з отриманням послуг з транспортування, зберігання, переробки, 
утилізації неякісної продукції, є відшкодуванням шкоди, заподіяної такому 
покупцеві у зв’язку з поставкою неякісного товару, то згідно з п. 188.1 ПКУ такі 
кошти не включаються до бази оподаткування ПДВ.  
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 На суму таких коштів податкові зобов’язання не нараховуються, а податкові 
зобов’язання, визначені відповідно до п. 198.5 ПКУ за цими послугами, не 
коригуються. Це стосується і коштів, отриманих від постачальника в якості 
компенсації за неякісні товари. 

Джерело: ІПК ДПСУ від 16.09.2020 р. № 3876/ІПК/99-00-05-06-02-06. 

 КОРИГУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ ПІСЛЯ 
ЗАКІНЧЕННЯ 1095 КАЛЕНДАРНИХ ДНІВ ВІД ДАТИ ЇЇ 
СКЛАДАННЯ: РОЗ’ЯСНЕННЯ ДПС  

Йдеться про випадок, коли підприємство після закінчення 1095 календарних днів 
від дати здійснення передоплати отримує невикористані контрагентом суми авансу. 

 

НАГАДУВАННЯ ПОДАТКІВЦІВ 

Реєстрацію податкової накладної та/або розрахунку коригування в 
ЄРПН необхідно здійснювати з урахуванням строків давності 

Йдеться про термін не більше 1095 календарних днів від дати складання податкової 
накладної. 

 

ВИСНОВОК 

Якщо після закінчення 1095 календарних днів від дати виникнення 
податкових зобов’язань та складання податкових накладних при 
отриманні авансового платежу за товар, який підлягає поставці, 
відбувається повернення такого авансу, то розрахунок коригування 
до таких податкових накладних не може бути зареєстрований в 
ЄРПН. Тому при зазначених обставинах у платника податків – 
продавця відсутні підстави для зменшення податкових зобов’язань 

Контролери також зазначили, що при цьому покупець (у разі повернення йому 
постачальником авансу) зобов’язаний визначити податкові зобов’язання з ПДВ за 
допомогою механізму п. 198.5 ПКУ, а також скласти та зареєструвати в ЄРПН відповідну 
податкову накладну. 

Джерело: ІПК ДПСУ від 01.09.2020 р. № 3664/ІПК/99-00-05-06-02-06. 

 ПРАВА ПЛАТНИКА ПРИ АНУЛЮВАННІ ЙОГО ПДВ-РЕЄСТРАЦІЇ 
КОНТРОЛЮЮЧИМ ОРГАНОМ ТА ЇЇ ВІДНОВЛЕННЯ ЗА 
РІШЕННЯМ СУДУ: ДУМКА ПОДАТКІВЦІВ  

До податківців звернулися із запитом про право платника ПДВ включити до складу 
податкового кредиту податкові накладні за період оскарження ним рішення про 
анулювання реєстрації платника ПДВ за ініціативою контролюючого органу, у разі 
якщо рішення суду прийнято на його користь. 
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ДУМКА ПОДАТКІВЦІВ 

Права на формування податкового кредиту та отримання 
бюджетного відшкодування ПДВ починаючи від дати анулювання 
реєстрації особи як платника ПДВ, зазначеної контролюючим 
органом у відповідному рішенні, до дати прийняття судом рішення 
про скасування цього анулювання у такої особи відсутні 

Також в цей період відсутній обов’язок щодо складання податкових накладних та подання 
податкової звітності з ПДВ. 

Джерело: роз’яснення ДПС з категорії 101.13 розділу «Запитання-відповіді з Бази знань» 
ЗІР (zir.tax.gov.ua). 

 НЮАНСИ ЗАПОВНЕННЯ ПОЛІВ ЗВЕДЕНИХ ПОДАТКОВИХ 
НАКЛАДНИХ ТА РОЗРАХУНКІВ КОРИГУВАННЯ ДО НИХ  

ДПС нагадала, що у поле податкової накладної «Зведена податкова накладна» та 
поле розрахунку коригування «До зведеної податкової накладної» замість позначки 
«Х» необхідно вказувати код ознаки, який застосовується в залежності від причини, 
з якої складається зведена податкова накладна/розрахунок коригування: 

 
«1» – у разі складання зведених податкових накладних/розрахунків коригування у 
зв’язку з нарахуванням податкових зобов’язань згідно з п. 198.5 ПКУ; 

 
«2» – у разі складання зведених податкових накладних/розрахунків коригування у 
зв’язку з нарахуванням податкових зобов’язань згідно з п. 199.1 ПКУ; 

 
«3» – у разі складання зведених податкових накладних/розрахунків коригування, 
особливості заповнення яких викладені в п. 15 Порядку № 13073 (поставка товарів / 
послуг, база оподаткування яких, визначена відповідно до ст. 188 та ст. 189 ПКУ, 
перевищує фактичну ціну поставки таких товарів/послуг); 

 
«4» – у разі складання зведених податкових накладних/розрахунків коригування, 
особливості заповнення яких викладені в п. 19 Порядку № 1307 (складені за 
операціями з постачання товарів/послуг, які мають безперервний або ритмічний 
характер постачання). 

Це стосується і розрахунків коригування, складених починаючи з 01.12.2018 р. до 
податкових накладних, зареєстрованих у ЄРПН до 01.12.2018 р. 

У розрахунках коригування, складених до податкових накладних, зареєстрованих у ЄРПН 
починаючи з 01.12.2018 р., код ознаки, який вказується в полі «До зведеної податкової 
накладної», повинен відповідати коду ознаки, вказаному у зведеній податковій накладній, 
до якої складається розрахунок коригування. 

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

                                            
3
  Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної» від 31.12.2015 р. 

№ 1307 
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 НЮАНСИ ПРИПИНЕННЯ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ  

Податківці переконані: якщо виробничі необоротні активи призначені для використання 
у господарській діяльності платника податків та нарахування амортизації таких активів в 
бухобліку протягом періоду тимчасового простою (відсутності господарської 
діяльності) не припиняється, то такі основні засоби будуть амортизуватися в 
податковому обліку. 

Якщо ж такі основні засоби виведені з експлуатації у зв’язку з тимчасовим простоєм в 
поточному місяці і введення їх в експлуатацію відбулося в тому ж місяці, то і в 
податковому обліку, і в бухгалтерському обліку не припиняється нарахування 
амортизації на них за цей період. 

 

НА ЗАМІТКУ 

Амортизація не нараховується за період невикористання 
(експлуатації) виробничих необоротних активів в господарській 
діяльності у зв’язку з їх консервацією 

Джерело: ІПК ДПС від 21.09.2020 р. № 3935/ІПК/99-00-05-05-02-06. 

 ЗАСТОСУВАННЯ ПРИСКОРЕНОЇ АМОРТИЗАЦІЇ ДО ОСНОВНИХ 
ЗАСОБІВ, ВВЕДЕНИХ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ У 1 КВАРТАЛІ: 
ДУМКА ДПС  

 

УВАГА 

Платники податку на прибуток мають право при розрахунку 
амортизації основних засобів IV групи (машини і обладнання) і V 
групи, а також III групи (передавальні пристрої) і IX групи 
використовувати мінімально допустимі строки два і п’ять років 
відповідно 

При цьому робити це можна незалежно від визначених у бухобліку термінів  
амортизації і стосовно до введених в експлуатацію в першому кварталі 2020 р. основних 
засобів. 

Головне, дотримання щодо таких основних засобів ключових вимог: 

 
досконала новизна (не використовувалися раніше); 

 
введення в експлуатацію в межах одного з податкових (звітних) періодів з 1 січня 
2020 р. по 31 грудня 2030 р.; 

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК 
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використання у власній господарській діяльності; 

 
заборона на продаж або надання в оренду (крім платників податку, для яких здача в 
оренду є основним видом діяльності). 

Джерело: повідомлення ОВПП ДПСУ. 

 

 НОВІ ПРАВИЛА ВІДОБРАЖЕННЯ У Ф. № 1ДФ ПОВОРОТНОЇ 
ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ  

З 01.07.2020 р. набрали чинності зміни, які внесені до Довідника ознак доходів 
Наказом № 2414. Тому податківці нагадали, що ці зміни, зокрема, встановлюють 
нові правила відображення у ф. № 1ДФ поворотної фінансової допомоги. 

 

Контролери нагадали, що відповідно до пп. 165.1.31 ПКУ, до складу загального місячного 
(річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається основна сума 
поворотної фінансової допомоги, наданої платником податку іншим особам, яка 
повертається йому, основна сума поворотної фінансової допомоги, що отримується 
платником податків. 

 

НА ЗАМІТКУ 

Такі нові ознаки доходів застосовуються вперше під час подання 
ф. № 1ДФ за ІІІ квартал 2020 р. 

Джерело: повідомлення ГУ ДПС в Рівненській області. 

                                            
4
  Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до додатка до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового 

розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку» від 26.05.2020 р. № 241 

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ  

Згідно з оновленим Довідником ознак доходів, порядок відображення 
поворотної фінансової допомоги залежить від того, йдеться про її 

отримання або надання: 

Основна сума поворотної фінансової допомоги, що надається  
суб’єктом господарювання фізособі-підприємцю або фізособі, відображається 

у ф. № 1ДФ з ознакою доходу «197» 

Сума поворотної фінансової допомоги, яка повертається фізособі-
підприємцю або фізособі, відображається у ф. № 1ДФ з ознакою доходу 

«153» 
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 ПОВЕРНЕННЯ ПДФО ПРИ ЗВІЛЬНЕННІ ПРАЦІВНИКА, ЗА 
ЯКОГО РОБОТОДАВЕЦЬ СПЛАЧУВАВ МЕДСТРАХОВКУ  

 

ВАЖЛИВО 

Страхові платежі (страхові внески), що сплачують роботодавці 
відповідно до договорів добровільного медстрахування працівників, 
включаються до оподатковуваного доходу таких працівників та 
обкладаються ПДФО і військовим збором 

Однак як діяти, коли за медстрахування працівників підприємство щоквартально 
заздалегідь платить страховій компанії страхові платежі, а при звільненні працівника 
договір його медстрахування розривається. 

 

ПИТАННЯ 

Чи правомірно доплатити звільненому працівникові суми переплати 
з ПДФО, утриманого з доходу у вигляді додаткового блага, за 
рахунок зменшення зобов’язань підприємства як податкового агента 
щодо сплати ПДФО до бюджету в податковому періоді остаточного 
розрахунку зі звільненим працівником? 

До переліку доходів, які включають до оподатковуваного доходу платника податку, 
віднесені, зокрема, суми страхових платежів (страхових внесків) за договорами 
добровільного медстрахування, сплачені будь-якою особою – резидентом за платника 
податку чи на його користь, крім випадків, визначених в пп. «а»-«в» пп. 164.2.16 ПКУ 
(пп. 164.2.16 ПКУ). 

У той же час роботодавець та/або податковий агент має право здійснювати перерахунок 
сум нарахованих доходів, утриманого податку за будь-який період і в будь-яких випадках 
для визначення правильності оподаткування, незалежно від того, чи має платник податку 
право на податкову соціальну пільгу (пп. 169.4.3 ПКУ). 

 

УВАГА 

Оскільки сплата страхових платежів юрособою – це оплата 
медпослуг, якими вправі скористатися фізособа – працівник, тобто 
працівник фактично не отримує грошові кошти, то у разі звільнення 
працівника, юрособа здійснює перерахунок сум нарахованого 
доходу і сум ПДФО, результат якого відображає в ф. № 1ДФ. При 
цьому підстав для повернення ПДФО працівникові у юрособи не 
виникає 

Джерело: ІПК ДПС від 14.09.2020 р. № 3835/ІПК/99-00-04-05-03-06. 
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 ШТРАФИ ЗА ПОРУШЕННЯ УМОВ ЗАСТОСУВАННЯ ПСП   

 

НОРМА ЗАКОНОДАВСТВА 

Згідно з пп. 169.2.4 ПКУ, якщо платник податків порушує норми 
п. 169.2 ПКУ, в результаті чого, зокрема, податкова соціальна пільга 
застосовується також при отриманні інших доходів протягом будь-
якого звітного податкового місяця або за кількома місцями 
отримання доходів, такий платник податку втрачає право на 
отримання податкової соціальної пільги за всіма місцями отримання 
доходу починаючи з місяця, в якому мало місце таке порушення, та 
закінчуючи місяцем, в якому право на застосування податкової 
соціальної пільги відновлюється 

Платник податку може відновити право на застосування податкової соціальної пільги, 
якщо він подасть заяву про відмову від такої пільги всім роботодавцям із зазначенням 
місяця, коли відбулося таке порушення, на підставі чого кожний роботодавець нараховує і 
утримує відповідну суму недоплати податку та штраф у розмірі 100% суми цієї недоплати 
за рахунок найближчої виплати доходу такому платнику податку, а у разі, коли сума 
виплати недостатня, – за рахунок наступних виплат.  

Якщо сума недоплати та/або штрафу не були утримані податковим агентом за рахунок 
доходу платника податку, то такі суми включаються до річної податкової декларації такого 
платника податку.  

При цьому право на застосування податкової соціальної пільги відновлюється з 
податкового місяця, що настає за місяцем, в якому сума такої недоплати та штраф 
повністю погашаються. 

Джерело: Головне управління ДПС в Тернопільській області. 

 

 ВІДНОВЛЕННЯ НА РОБОТІ НЕЗАКОННО ЗВІЛЬНЕНОГО 
ПРАЦІВНИКА  

 

ВАЖЛИВО 

Згідно з ч. 7 ст. 235 КЗпП5, рішення про поновлення на роботі 
незаконно звільненого або переведеного на іншу роботу працівника, 
прийняте органом, який розглядає трудовий спір, підлягає 
негайному виконанню 

Приписи ст. 236 КЗпП не містять застережень, що власник або уповноважений ним орган 
не відповідає за затримку виконання рішення про поновлення на роботі незаконно 
звільненого або переведеного на іншу роботу працівника, якщо працівник не вчинив 
додаткові дії, які вказують на його бажання відновитися на роботі. 

                                            
5
  Кодекс законів про працю від 10.12.1971 р. 

ПРАЦЯ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА 
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НА ЗАМІТКУ 

Рішення органу, який розглядав трудовий спір про поновлення на 
роботі незаконно звільненого або переведеного працівника, 
вважається виконаним, коли роботодавцем видано наказ, 
розпорядження про допуск до роботи і фактично допущено до 
роботи такого працівника 

Після видання наказу про поновлення працівника на роботі доцільно направити копію 
наказу на державну виконавчу службу, тим самим підтвердивши факт виконання 
відповідного рішення про поновлення працівника на роботі. 

 

НА ЗАМІТКУ 

Відновлення працівника на роботі відбувається з дати звільнення 
працівника на підставі рішення суду, яким визнано таке звільнення 
незаконним, а не з дати винесення судом відповідного рішення 

Після поновлення працівника на роботі, відповідно до п. 2.10 Інструкції про порядок 
ведення трудових книжок працівників, затвердженої Наказом № 586, у трудовій книжці 
роблять новий запис – про визнання наказу, за яким працівник був звільнений, недійсним і 
про відновлення на роботі. 

Джерело: Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області. 

 

 УМОВИ ПЕРЕХОДУ НА СПРОЩЕНУ СИСТЕМУ ОПОДАТКУВАННЯ 
СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ    

 

УВАГА 

Перехід на спрощену систему оподаткування суб’єкта 
господарювання може бути здійснене за умови, що протягом 
календарного року, що передує періоду переходу на спрощенку, 
господарюючим суб’єктом дотримані вимоги ст. 291 ПКУ 

Також до наданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік. 

Якщо рішення про перехід на спрощенку (в т.ч. без сплати ПДВ) приймає юрособа, раніше 
зареєстрована платником ПДВ, то при визначенні доходу за попередній календарний рік, що 
передує року переходу на спрощену систему оподаткування, суми ПДВ не враховуються. 

Джерело: роз’яснення ДПС з категорії 108.01 розділу «Запитання-відповіді з Бази знань» 
ЗІР (zir.tax.gov.ua). 

                                            
6
  Наказ Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України «Про затвердження Інструкції про 

порядок ведення трудових книжок працівників» від 29.07.1993 р. № 58 

ЄДИНИЙ ПОДАТОК 
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 ПРАВО ЗДІЙСНЮВАТИ РОЗРАХУНКИ БЕЗ ЗАСТОСУВАННЯ 
РРО З ВИКОРИСТАННЯМ РК ТА КОРО ПРИ ЗДІЙСНЕННІ 
РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ПРОДОВОЛЬЧИМИ ТОВАРАМИ, КРІМ 
ПІДАКЦИЗНИХ: НАГАДУВАННЯ КОНТРОЛЕРІВ  

До продовольчих відносяться товари, що представляють собою харчові продукти в 
натуральному або переробленому вигляді, призначені для використання людиною в якості 
їжі, бутильована питна вода, алкогольна продукція (в т.ч. пиво), безалкогольні напої, 
жувальні гумки, а також біологічно активні добавки. 

 

НА ЗАМІТКУ 

Щоб здійснювати роздрібну торгівлю підакцизними товарами, в т.ч. 
пивом в пляшках і банках, єдинники зобов’язані проводити 
розрахункові операції на повну вартість покупки через 
зареєстровані, опломбовані в установленому порядку та переведені 
у фіскальний режим роботи РРО та/або ПРРО з роздрукуванням 
відповідних розрахункових документів (формуванням електронних 
розрахункових документів) встановленої форми 

Джерело: роз’яснення ДПС з категорії 109.03 розділу «Запитання-відповіді з Бази знань» 
ЗІР (zir.tax.gov.ua). 

 

 ЯКІ ДІЇ ПЛАТНИКА, ЯКИЙ ВВАЖАЄ, ЩО ВИТЯГ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ 
ЗІСТАВЛЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ОБСЯГІВ ОБІГУ ТА ЗАЛИШКІВ 
ПАЛЬНОГО, ПОКАЗНИКІВ ОБСЯГІВ ТА ЗАЛИШКІВ ОБІГУ СПИРТУ 
ЕТИЛОВОГО, МІСТИТЬ НЕДОСТОВІРНУ ІНФОРМАЦІЮ? 

 

ВІДПОВІДЬ ФІСКАЛІВ 

Результати автоматичного зіставлення платник акцизного податку 
може отримати, подавши запит на отримання в електронному 
вигляді повідомлення про результати співставлення з можливістю 
вибрати період зіставлення та уніфікований номер акцизного складу 

Якщо платник вважає, що витяг про результати зіставлення містить недостовірну 
інформацію, то щоб уникнути невідповідності він може звернутися до ДПС України або ГУ 
ДПС за місцем реєстрації з наданням підтверджуючої інформації про операції з обігу і 
залишків палива / спирту етилового для підтвердження власних показників. 

Джерело: роз’яснення ДПС з категорії 114.11 розділу «Запитання-відповіді з Бази знань» 
ЗІР (zir.tax.gov.ua). 

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК 
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 НОВІ ДОВІДНИКИ ПОДАТКОВИХ ПІЛЬГ  

5 жовтня були оприлюднені нові довідники податкових пільг станом на 01.10.2020 р. 
Мова йде про наступні довідники: 

 
Довідник № 100/1 податкових пільг, які є втратами доходів бюджету станом на 
01.10.2020 р.; 

 
Довідник № 100/2 інших податкових пільг станом на 01.10.2020 р. 

Зокрема, наведені пільги з податку на прибуток, плати за землю, ПДВ, акцизного податку, 
податку на нерухоме майно, місцевих податків тощо, а також традиційно озвучено початок 
і кінець дії пільг. 

Джерело: Департамент методологічної та нормотворчої роботи ДПС. 

 НЮАНСИ ЗАСТОСУВАННЯ РІЧНОГО ПОДАТКОВОГО 
(ЗВІТНОГО) ПЕРІОДУ ЮРОСОБАМИ – ЄДИННИКАМИ, ЯКІ 
ПЕРЕХОДЯТЬ ЗІ СПРОЩЕНОЇ НА ЗАГАЛЬНУ СИСТЕМУ 
ОПОДАТКУВАННЯ  

 

ВАЖЛИВО 

Юрособи – платники єдиного податку, що переходять зі спрощеної 
на загальну систему оподаткування протягом року, застосовують 
річний податковий (звітний) період як новостворені платники 
податку на прибуток підприємств 

Такий період для них починається від дати переходу на загальну систему оподаткування і 
закінчується останнім календарним днем такого податкового (звітного) періоду (крім 
виробників сільгосппродукції), а у разі ліквідації платника після переходу на загальну 
систему – закінчується датою ліквідації. 

Виробники ж сільськогосподарської продукції подають декларацію за звітний період 
півріччя 2020 р. і надалі зможуть використовувати спеціальний річний період, який 
починається з 01.07.2020 р. та закінчується 30.06.2021 р. 

Джерело: роз’яснення ДПС з категорії 102.11 розділу «Запитання-відповіді з Бази знань» 
ЗІР (zir.tax.gov.ua). 

 

ЗВІТНІСТЬ 
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 НОВІ ФОРМИ ЗВІТНОСТІ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ ДОБУВНОЇ 
ГАЛУЗІ  

Уряд Постановою № 8587 затвердив для підприємств добувної галузі три нові 
форми звітності: 

 
звіт про платежі на користь держави за формою згідно з додатком 1 до постанови; 

 
консолідований звіт про платежі на користь держави за формою згідно з додатком 2; 

 
звіт про отримані платежі за формою згідно з додатком 3. 

Метою розкриття інформації у видобувних галузях є забезпечення доступу до повної та 
об’єктивної інформації про платежі суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у 
видобувних галузях, на користь одержувачів платежів, створення передумов для 
суспільно відповідального використання такими суб’єктами корисних копалин 
загальнодержавного значення, а також для громадського ознайомлення та обговорення 
питань, пов’язаних з використанням та управлінням державою і територіальними 
громадами корисними копалинами загальнодержавного значення. 

 

 

 НЮАНСИ ВЕДЕННЯ КНИГИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКОВИХ 
ОПЕРАЦІЙ  

 

ВІДПОВІДЬ ФІСКАЛІВ 

Ведення книги обліку розрахункових операцій в електронному 
вигляді чинним законодавством не передбачено – відповідь 
фіскалів за відповідним запитом платника податків 

                                            
7
  Постанова КМУ «Деякі питання забезпечення прозорості у видобувних галузях» від 23.09.2020 р. № 858 

ГОТІВКОВІ РОЗРАХУНКИ 

Суб’єктами розкриття інформації за відповідними  

формами є: 

суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних  
галузях 

материнські підприємства у видобувних галузях 

одержувачі платежів 
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У столичному податковому відомстві також нагадали: якщо СПД вирішить 
використовувати РРО тільки під час його повноцінної роботи (тобто не проводити 
операції під час відключення електроенергії або виходу з ладу РРО), він може взагалі не 
реєструвати та не зберігати КОРО та розрахункові книжки. 

 

НА ЗАМІТКУ 

Підприємство або ФОП повинен дбати про безпеку щоденних 
фіскальних звітних чеків (щоденних Z-звітів) в електронній формі не 
менш як 1095 днів після подання звітності 

Для цього підприємство може розробити і затвердити внутрішнім документом порядок 
оприбуткування готівки в касах, де в т.ч. визначити місце зберігання щоденних Z-звітів 
КОРО. 

Джерело: ІПК ГУ ДПС у м. Києві від 14.09.2020 р. № 3849/10/26-15-07-08-01-14/ІПК. 

 

 ВКЛЮЧЕННЯ ДО СКЛАДУ ГОСПОДАРСЬКИХ ВИТРАТ 
ВАРТОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТУ: 
ДУМКА ДПС  

 

УВАГА 

У податковому відомстві погоджуються з можливістю підприємця – 
загальносистемника включати до складу господарських витрат 
вартість утримання та експлуатації вантажного транспорту 

Таке право підприємця закріплено в нинішній редакції пп. 177.4.6 ПКУ. 

 

Нагадаємо, вартість самого грузовика підприємець може амортизувати за загальним 
правилом. Що стосується легкових автомобілів – заборона на їх амортизацію продовжує 
діяти. 

Джерело: ІПК ДПСУ від 14.09.2020 р. № 3829/ІПК/99-00-04-05-03-06. 

ПРИВАТНІ ПІДПРИЄМЦІ  

Головна умова визнання витрат підприємця на загальній системі – 

одночасне дотримання ключових умов: 

витрати безпосередньо пов'язані зі здійсненням підприємницької діяльності 

витрати підтверджені документально 
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 ЗМІНА СУМИ ЄСВ В РЕЗУЛЬТАТІ ЗБІЛЬШЕННЯ РОЗМІРУ 
МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРПЛАТИ   

Законом № 822-ІХ8 з 1 вересня 2020 р. збільшився розмір мінімальної зарплати, 
встановлений ст. 8 Закону № 294-IX9.  

 

НА ЗАМІТКУ 

Зміна цього показника вплинула на суму ЄСВ, яку повинні 
сплачувати всі підприємці 

Нагадаємо, що ФОП, а також особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та 
члени фермерського господарства нараховують ЄСВ в сумі не більше максимальної 
величини бази нарахування ЄСВ і не менше розміру мінімального страхового внеску (п. 2 і 
п. 3 ч. 1 ст. 7 Закону № 2464-VI10). 

Отже, за вересень максимальна сума ЄСВ, яку необхідно сплатити самозайнятим 
особам становить 16 500 грн. (15 х 5000 грн. х 22%), а мінімальна сума – 1 100 грн. 
(5 000 грн. х 22%). 

Нагадаємо, що раніше (з січня по серпень 2020 г.) в розрахунку на місяць мінімальна та 
максимальна сума ЄСВ для ФОП дорівнювала відповідно 1 039,06 грн. і 15 585,90 грн. 

Податківці зазначають, що ті ФОП, які сплачують ЄСВ помісячно, в жовтні повинні 
сплатити його суму в розмірі 1 100 грн. за вересень місяць. У такому ж розмірі ЄСВ 
потрібно буде перерахувати і в листопаді, грудні 2020 р., а також і в січні наступного року. 

А ось якщо ФОП сплачує ЄСВ поквартально, то в жовтні йому необхідно сплатити 
3 178,12 грн. за третій квартал (1 039,06 грн. х 2 міс. + 1 100 грн.) та 3 300 грн. за 
четвертий квартал (1 100 грн. х 3 міс.). 

 

 ЯКИМ ЧИНОМ СПЛАЧУВАТИ ПОДАТОК НА НЕРУХОМІСТЬ ЗА 
НЕЖИЛУ БУДІВЛЮ, ПЕРЕДАНУ В БЕЗОПЛАТНЕ КОРИСТУВАННЯ 
ДОЧІРНЬОМУ ПІДПРИЄМСТВУ: ПОЯСНЕННЯ ПОДАТКІВЦІВ 

Вони зазначили, що ПКУ передбачає звільнення від оподаткування об’єктів промислової 
нерухомості, але тільки при одночасному дотриманні таких вимог до об’єкту: 

 
приналежність до групи «Будівлі промисловості та склади» (код 125 Класифікатора 
ДК 018-2000); 

 
перебування у власності промислового підприємства (основна діяльність якого 
класифікується в секціях B-F КВЕД ДК 009:2010); 

                                            
8
  Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 25.08.2020 р. № 822-ІХ 

9
  Закон України «Про Державний бюджет на 2020 рік» від 14.11.2019 р. № 294-IX 

10
  Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI 

ІНШЕ 
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використання за призначенням у господарській діяльності; 

 
він не переданий у користування іншому підприємству. 

Якщо ж підприємство або нерухомість, яка належить йому, не відповідає зазначеним 
критеріям, на пільгу зі сплати податку на нерухомість розраховувати не варто. 

 

УВАГА 

Передаючи в користування виробниче приміщення, власник буде 
сплачувати податок на нерухомість на загальних підставах 

Джерело: ІПК ДПСУ від 22.07.2020 р. № 2989/ІПК/20-40-04-03-20. 

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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