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І. Основні зміни в законодавстві

1. Затверджено новий Митний тариф України

4

03.07.2020р. набув чинності Закон України «Про митний тариф України» №674-IX від 04.06.2020р., яким затверджено, зокрема, нову класифікацію

товарів за УКТ ЗЕД та ставки мита для них.

У зв’язку з цим Державною митною службою України наказом №234 від 01.07.2020р. затверджено Перехідні таблиці від УКТЗЕД версії 2012р. до

УКТЗЕД версії 2017р.
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2. Щодо ставки дисконтування довгострокової дебіторської заборгованості та

довгострокових зобов’язань

5

відсоткова ставка на позикові кошти – це та винагорода, яку отримав би кредитор, якби надав у користування на певний строк певну суму коштів

відсоткова ставка кредитного ризику –ризик, який враховує кредитор у разі неповернення позиченої суми;

очікувана процентна ставка інфляції.

Під час визначення ставки дисконту враховуються ризики, крім ризиків, що були враховані під час визначення майбутніх грошових потоків.

Міністерство фінансів України випустило інформаційне повідомлення, у якому роз’яснило механізм визначення ставки для дисконтування

довгострокової заборгованості.

Міністерство фінансів України зазначило, що ставка дисконту базується на ринковій ставці відсотка (до вирахування податку), що використовується в

операціях з аналогічними активами та зобов’язаннями. За відсутності ринкової ставки відсотка ставка дисконту базується на ставці відсотка на можливі

позики підприємства або розраховується за методом середньозваженої вартості капіталу підприємства.

Як правило, ставка дисконтування складається з трьох складових:
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Визначення ставки дисконтування на рівні ринкової ставки відсотка, яка використовується в операціях з аналогічними активами: якщо підприємство

регулярно, постійно користується позиками від фінансових і банківських установ, для ставки дисконту тільки за такими чи подібними позиками можливо

брати відсоткову ставку, за якими отримуються такі позики цим підприємством. Про рівень ринкових ставок у певний період свідчать також статистичні

дані банків, оприлюднені на офіційному веб-сайті Національного банку України.

Якщо ринкову ставку відсотка визначати проблематично, можна брати ставку відсотка на можливі позики, які може отримати конкретне підприємство.

Наприклад, підприємство може взяти позику (кредит) в конкретному банку і в такому випадку для визначення ставки дисконту можливо брати ставку

кредиту в конкретному банку.

У разі відсутності зазначеної інформації під час розрахунку планових показників грошових потоків можуть застосовуватись ставки, які визначаються на

основі безризикової ставки, скоригованої на ризики, пов’язані з такою заборгованістю. У якості безризикової ставки може бути використана ставка

дохідності за облігаціями внутрішнього державного займу, ставка відсотка за інвестиціями або банківськими депозитами на аналогічний термін і на

аналогічних умовах.

Замість ставки на можливі позики можна взяти ставку, розраховану за методом середньозваженої вартості капіталу підприємства. Така ставка показує

середню дохідність, якої очікують власники (інвестори) підприємства, вкладаючи в нього кошти.
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Ставка дисконту може відрізнятися від ставки, яку підприємство взяло за основу для розрахунку, на розмір ризиків. Види, величина ризиків у кожному

конкретному випадку різна і визначається із врахуванням розмірів підприємства, структури його капіталу, ринку діяльності, наявності конкуренції, рівня

рентабельності та прогнозованості отримання прибутків. Серед ризиків, притаманних бізнесу у 2020 році, є, зокрема, ризик, пов’язаний з впливом

COVID-19. Для того, щоб враховувати всі ці фактори, підприємство має постійно здійснювати фінансові розрахунки і мати відповідну інформацію.

Інформація про дебіторську заборгованість, зобов’язання та фінансові інструменти, що підлягає розкриттю, наводиться у примітках до фінансової

звітності відповідно до вимог НП(С)БО.
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1. Щодо зміни в адмініструванні частини чистого прибутку (доходу) та дивідендів на державну частку

8

Державна податкова служба (далі – ДПС) у листі №9109/7/99-00-05-05-01-07 від 09.06.2020р. нагадала про зміни, внесені до Податкового кодексу України

№2755-VI від 02.12.2010р. (далі – ПКУ), щодо адміністрування частини чистого прибутку (доходу) та дивідендів на державну частку. Так, з 23.05.2020р

набрали чинності наступні зміни.

Уточнено та доповнено поняття, визначені ст.14 ПКУ

До пп.14.1.39 п.14.1 ст.14 ПКУ внесені зміни, якими в «грошове зобов’язання платника податків» включатиметься «інше зобов’язання, контроль за

сплатою якого покладено на контролюючі органи» та «пеня». Тобто зобов’язання зі сплати частини чистого прибутку (доходу) та дивідендів на державну

частку є грошовим зобов’язанням платника.

Розширено функції, які виконують контролюючі органи, відповідно до ст.19 прим.1 ПКУ

На контролюючі органи покладено обов’язок здійснення контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати до бюджету:

частини чистого прибутку (доходу) державними та комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, а також господарськими 

товариствами, у статутному капіталі яких є державна та/або комунальна власність (пп.19 прим. 1.1.51 п.19 прим.1.1 ст.19 прим.1 ПКУ);

дивідендів на державну частку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, а також

господарськими товариствами, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка

держави яких становить 100 відсотків (пп.19 прим.1.1.52 п.19 прим.1.1 ст.19 прим.1 ПКУ).
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Контролюючий орган зобов’язаний самостійно визначити суми грошових зобов’язань, передбачених іншим законодавством

Уточнено порядок самостійного визначення контролюючим органом суми грошових зобов’язань, передбачених іншим законодавством (зміни до пп.54.3.2

та пп.54.3.3 п.54.3 ст.54 ПКУ), зокрема, якщо:

дані перевірок результатів діяльності платника податків, крім електронної перевірки, свідчать про заниження або завищення суми іншого зобов’язання,

контроль за сплатою якого покладено на контролюючі органи, заявлені у податкових деклараціях, уточнюючих розрахунках;

контролюючий орган згідно з іншим законодавством є особою, відповідальною за нарахування сум іншого зобов’язання, контроль за сплатою якого

покладено на контролюючі органи, застосування штрафних (фінансових) санкцій та нарахування пені.

Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку прирівнюється до податкової декларації

Внесено зміни до ст.46 ПКУ, якими, зокрема, було розширено поняття «податкова декларація», визначене п.46.1 ст.46 ПКУ, та викладено у новій

редакції п.46.2 ст.46 ПКУ.

Так, податковою декларацією, розрахунком є – документ, що подається платником податків контролюючим органам у строки, встановлені законом, на

підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата грошового зобов’язання.
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Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку (далі – Розрахунок), який подається до контролюючих органів відповідно

до іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, прирівнюється до податкової декларації (абзац другий

п.46.1 ст.46 ПКУ).

Фінансова звітність або звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати) є

додатком до Розрахунку та його невід’ємною частиною (абзац третій п.46.2 ст.46 ПКУ).

Визначено базовий звітний (податковий) період для складання та подання до контролюючих органів Розрахунку

Пункт 46.2 ст.46 ПКУ доповнено абзацом п’ятим, згідно з яким для частини чистого прибутку (доходу) податковими (звітними) періодами є календарні:
квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому для платників частини чистого прибутку (доходу) – господарських товариств, корпоративні права яких частково
належать державі, та господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить
100 відсотків, що не прийняли рішення про нарахування дивідендів до 01 травня року, який настає за звітним, податковим (звітним) періодом є календарний рік.

Щодо відповідальності платників дивідендів на державну частку та частини чистого прибутку (доходу) за порушення порядку сплати платежів або
несвоєчасне подання Розрахунку
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З 23.05.2020р. до платників частини чистого прибутку (доходу)/дивідендів на державну частку, які порушили правила подання до контролюючих органів

Розрахунку або порушили порядок сплати (перерахування) грошового зобов’язання з частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну

частку, або у разі визначення контролюючим органом суми податкового зобов’язання з цих платежів контролюючі органи мають право застосувати

штрафні (фінансові) санкції (штрафи) та пеню за такі порушення у порядку, визначеному, зокрема, п.120.1 ст.120, п.123.1 ст.123, п.126.1 ст.126, п.129.1

ст.129 ПКУ.
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В консультації №2552/6/99-00-05-05-02-06/ІПК від 24.06.2020р. ДПС розглянула питання про віднесення операцій дисконтування довгострокової

заборгованості перед нерезидентом до контрольованих і зазначила наступне.

Підпунктом 39.2.1.7 пп.39.2.1 п.39.2 ст.39 ПКУ визначено, що господарські операції, передбачені підпунктами 39.2.1.1 (крім операцій, що здійснюються між

нерезидентом та його постійним представництвом в Україні) і 39.2.1.5 цього підпункту, визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються таю

умови:

річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 150 мільйонів гривень (за 

вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;

обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 10

мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

Отже, дисконтування довгострокової заборгованості впливає на суму річного доходу платника податків. При цьому сама операція дисконтування не є

операцією з контрагентом, а є розрахунковою величиною, і тому для цілей застосування трансфертного ціноутворення не вважається контрольованою
і не враховується для обчислення обсягу господарських операцій платника податків з кожним контрагентом.
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Порядок розрахунку амортизації основних засобів або нематеріальних активів для визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток встановлено

п.138.3 ст.138 ПКУ.

Згідно з пп.138.3.1 п.138.3 ст.138 ПКУ, розрахунок амортизації основних засобів та нематеріальних активів здійснюється відповідно до національних

положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням обмежень, встановлених пп.14.1.138 п.14.1

ст.14 розділу I ПКУ, підпунктами 138.3.2 – 138.3.4 цього пункту. При такому розрахунку застосовуються методи нарахування амортизації, передбачені

національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Для розрахунку амортизації, відповідно до положень цього пункту, визначається вартість основних засобів і нематеріальних активів без урахування їх

переоцінки (уцінки, дооцінки), проведеної відповідно до положень бухгалтерського обліку.

Амортизація не нараховується за період невикористання (експлуатації) основних засобів у господарській діяльності у зв’язку з їх модернізацією,

реконструкцією, добудовою, дообладнанням та консервацією.

Відповідно до пп.14.1.3 п.14.1 ст.14 ПКУ, амортизація – систематичний розподіл вартості основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів,

що амортизується, протягом строку їх корисного використання (експлуатації).

Отже, у разі, якщо у господарській діяльності платника податку тимчасово не здійснюється експлуатація (корисне використання) основних засобів та/або

нематеріальних активів, то амортизація таких основних засобів та/або нематеріальних активів у податковому обліку протягом такого періоду не

нараховується.

Джерело: ІПК ДПС №2259/6/99-00-07-02-02-06/ІПК від 01.06.2020р.
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ДПС в консультації «Щодо оподаткування ПДВ операцій з постачання медичних виробів після завершення дії тимчасового режиму звільнення від

оподаткування» №2316/6/99-00-07-03-02-06/ІПК від 05.06.2020р. зазначила, що незалежно від того, що лікарські засоби чи вироби медичного призначення

придбавалися/імпортувалися із застосуванням звільнення від оподаткування ПДВ згідно з п.71 підрозділу 2 розділу XX ПКУ, подальше їх постачання після

завершення дії тимчасового звільнення здійснюється на загальних підставах.

Тобто при постачанні таких товарів підприємства мають нараховувати ПДВ за ставкою, визначеною ПКУ для таких товарів.
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Контролюючий орган, незважаючи на зміни до п.188.1 ст.188 ПКУ, якими передбачено неоподаткування ПДВ відшкодування шкоди, продовжує наполягати

на оподаткуванні ПДВ компенсації за втрачений перевізником вантаж.

Так, у консультації «Щодо оподаткування ПДВ операцій з відшкодування перевізником вартості втрачених при перевезенні товарів» №3028/ІПК/99-00-05-

06-02-06 від 23.07.2020р. зазначається, що сума такого відшкодування включається до бази оподаткуванні ПДВ замовника, оскільки за своєю сутністю є

відшкодуванням вартості такого втраченого при перевезенні товару. ПДВ у цьому випадку нараховується за ставкою ПДВ 20%.

У разі відшкодування перевізником вартості втраченого при перевезенні товару замовнику у податковій накладній, що складається замовником за такою

операцією, у графі 2 вказується найменуванні товару, вартість якого відшкодовується, яке зазначене у відповідних первинних (бухгалтерських)

документах.

Саме тоді контролюючим органом зазначається також про необхідність донарахування перевізником податкових зобов’язань виходячи з п.198.5 ст.198

ПКУ. Адже на підставі податкової накладної від власника товару, що складена на відшкодування, перевізник сформує податковий кредит, а товар, який

втрачено, ніяк не може бути використаний в господарській діяльності.

14
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У Міністерстві соціальної політики України роз’яснили про можливий порядок дій роботодавця у випадку самоізоляції працівників віком 60+ років.

Особи, що досягли 60-літнього віку, потребують самоізоляції в рамках протиепідемічних заходів у боротьбі з COVІD-19. Це передбачала раніше

постанова Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої

коронавірусом SARS-CoV-2» №211 від 11.03.2020р., а на сьогодні – це вимога постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину з

метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів

послаблення протиепідемічних заходів» №392 від 20.05.2020р.

Особи, що перебувають у самоізоляції, зобов’язані постійно перебувати в певному місці самоізоляції, утримуватися від контакту з іншими особами, крім

тих, з якими спільно проживають.

В такому випадку роботодавець може доручити працівникові виконувати протягом певного періоду роботу, визначену трудовим договором, вдома, а

також надавати працівнику за його згодою відпустку.

У той же час неявку на роботу співробітників у період карантину, пов’язану з проведенням протиепідемічних заходів, Міністерство соціальної політики
України рекомендує не розглядати як підставу для залучення їх до дисциплінарної відповідальності, зокрема, звільнення.
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Однак у міністерстві не виключають ще один варіант – у разі неможливості впровадження віддаленого методу роботи наявні також правові підстави для

запровадження простою.

У такому випадку під призупиненням роботи треба розуміти також зупинку можливості виконання трудових функцій конкретним працівником.

Чинне законодавство безпосередньо не регламентує порядку й умов впровадження простою. Але в колективному договорі підприємства (установи)

установлюються взаємні зобов’язання сторін по регулюванню виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема, питання оплати праці,

режиму роботи, тривалості робочого часу й відпочинку (ст.13 Кодексу законів про працю України №322-VIII від 10.12.1971р. (далі – КЗпП)).

Чинне законодавство безпосередньо не регламентує порядку й умов впровадження простою. Але в колективному договорі підприємства (установи)

установлюються взаємні зобов’язання сторін по регулюванню виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема, питання оплати праці,

режиму роботи, тривалості робочого часу й відпочинку (ст.13 Кодексу законів про працю України №322-VIII від 10.12.1971р. (далі – КЗпП)).

Тому простій може бути введений як для всього підприємства (установи), так і для окремих структурних підрозділів і працівників.

Час простою не з вини працівника, у тому числі на період оголошення карантину, установленого Кабінетом Міністрів України, оплачують із розрахунку

не нижче 2/3 тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу).

Джерело: лист Мінсоцполітики №3512-06/28912-0712-07 від 06.05.2020р.
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У листі «Щодо виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності під час запровадження простою на підприємстві» №6387/0/290-20/45 від 23.06.2020р.

Міністерство соціальної політики України роз’яснило про можливість виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності у період простою.

Так, статтею 34 КЗпП визначено, що простій – це зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для

виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами.

Час простою не з вини працівника, в тому числі на період оголошення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, оплачується з розрахунку

не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу) (абзац перший статті 113 КЗпП).

Умови надання допомоги по тимчасовій непрацездатності визначено Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»

№1105-XIV від 23.09.1999р. (далі – Закон №1105-XIV).

Відповідно до ст.22 Закону №1105-XIV, допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення,

яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати у разі настання в неї страхового випадку.

Разом з тим Законом №1105-XIV встановлено підстави для відмови в наданні допомоги по тимчасовій непрацездатності, зокрема, статтею 23 Закону
визначено, що допомога по тимчасовій непрацездатності не надається:

www.pspaudit.com.ua



Огляд актуальних новин законодавства червень – липень 2020 року 

ІV. Трудові відносини

2. Щодо виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності під час запровадження

простою на підприємстві

19

за час перебування під арештом і за час проведення судово-медичної експертизи;

за час примусового лікування, призначеного за постановою суду; у разі тимчасової непрацездатності у зв’язку із захворюванням або

травмою, що сталися внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння або дій, пов’язаних з таким сп’янінням;

у разі одержання застрахованою особою травм або її захворювання при вчиненні нею злочину;

у разі навмисного заподіяння шкоди своєму здоров’ю з метою ухилення від роботи чи інших обов’язків або симуляції хвороби;

за період перебування застрахованої особи у відпустці без збереження заробітної плати, творчій відпустці, додатковій відпустці у зв’язку з 

навчанням.

Отже, період простою підприємства не належить до переліку підстав для відмови в наданні допомоги по тимчасовій непрацездатності, встановлених

ст.23 Закону №1105-XIV. Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності є виданий у встановленому порядку листок

непрацездатності (стаття 31 Закону).
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З 01.06.2020р. набрав чинності наказ Міністерства юстиції України «Про оновлення форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних

осіб-підприємців та громадських формувань» №1716/5 від 19.05.2020р.

Тепер, замість раніше діючих 24-х форм заяв у сфері реєстрації бізнесу, використовують тільки 9. Вони згруповані переважно по виду особи, у

відношенні якого проводять реєстраційні дії.

Незалежно від дій, які необхідно провести (наприклад, реєстрація ФОП, включення відомостей про ФОП до реєстру, зміну відомостей або припинення),

подається одна затверджена форма заяви.

Основні правила оформлення заяв:

1) заповнюють друкованими літерами;

2) якщо певну сторінку заяви не заповнюють через відсутність відомостей, які вона містить, тоді таку сторінку не підписує заявник і не подає;

3) друкувати заява можна по обидва боки аркуша;

4) при обранні певних полів у заяві проставляють знак «V» або інший подібний знак, що буде свідчити про обрання певного поля;

5) відомості про кінцевого бенефіціарного власника засновника юридичної особи заповнюють і надалі обновляють винятково при наявності серед

засновників/учасників юридичної особи іншої юридичної особи;
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6) відомості про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або засновника юридичної особи при реєстрації змін або реорганізації юридичної

особи заповнюють винятково у випадку, коли такі відомості потребують відновлення у зв’язку з певними змінами відомостей про таких кінцевих

бенефіціарних власників;

7) заповнення в заяві більше відомостей, ніж потрібно, не заборонене й не є підставою для призупинення розгляду документів.

Подавати заяви в частині обрання спрощеної системи оподатковування й/або добровільної реєстрації як платника ПДВ і/або включення до Реєстру

неприбуткових установ і організацій можна буде від дня розміщення на веб-сайті Міністерства юстиції України відповідного оголошення. Інакше кажучи,

з 1 червня 2020 року заяви в зазначеній частині «не будуть працювати» – потрібно дочекатися спеціального оголошення Міністерства юстиції України.

До появи такого оголошення, як і раніше, при бажанні заявника обрати спрощену систему оподатковування й/або зареєструватися платником ПДВ і/або

бути включеним до Реєстру неприбуткових установ і організацій – варто подавати окрему реєстраційну заяву.

Можливість внести до Єдиного державного реєстру відомості про номер телефону й/або адресу електронної пошти засновника/учасника, керівника

або члена керівного органу юридичної особи з’явиться після доробки програмних засобів цього реєстру.

Також для зручності заявників Міністерством юстиції України розроблені зразки заповнення заяв по найбільш популярних реєстраційних діях.
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Міністерство фінансів України наказом №241 від 26.05.2020р. з 01.07.2020р. змінило додаток до Порядку заповнення та подання податковими агентами

Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, який затверджено наказом

Міністерства фінансів України №4 від 13.01.2015р.

Зокрема, змінено опис окремих ознак доходів: 106 «Надання земельної частки (паю) в лізинг, оренду або суборенду», 125 «Пенсійні внески, страхові

внески (премії) за платника податку, сплачені роботодавцем-резидентом», 128 «Соціальні виплати з відповідних бюджетів», 150 «Сума стипендії».

Додано нові ознаки доходів: 195 «Надання земельної ділянки сільськогосподарського призначення, майнового паю в лізинг, оренду суборенду,

емфітевзис», 196 «Надання майна (крім земельної частки (паю), земельної ділянки сільськогосподарського призначення, майнового паю) в лізинг, оренду

або суборенду».

Зазнав також змін порядок відображення поворотної фінансової допомоги. Відтепер за ознакою:

«197» відображатиметься надання фізичній особі поворотної фінансової допомоги;

«153» відображатиметься повернення юридичною особою поворотної фінансової допомоги фізичній особі, яка надавала таку поворотну 

фінансову допомогу.



Відокремлені підрозділи юридичної особи будуть подавати інформацію про об’єкти оподаткування, що перебувають на їх балансі. Юридична

особа інформуватиме про всі об’єкти оподаткування, крім тих, про які надана інформація до відповідних контролюючих органів відокремленими

підрозділами такої юридичної особи.
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У повідомлення за формою №20-ОПП надаватимуть інформацію про всі об’єкти оподаткування, які є власними, орендованими або

переданими в оренду.

Міністерство фінансів України наказом «Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів» №323 від 24.06.2020р. затвердило зміни 

до Порядку обліку платників податків і зборів.

Внесені зміни стосуються наступного:

Якщо адвокат або судовий експерт проводить незалежну професійну діяльність індивідуально (не в складі державної спеціалізованої установи

або іншої юридичної особи) не з дати видачі відповідного свідоцтва, то для підтвердження періодів, протягом яких незалежна професійна

діяльністю не провадилась, подаватимуть документ відповідного уповноваженого органу або витяг з реєстру, яким забезпечується реєстрація

незалежної професійної діяльності, із зазначенням дат призупинення та відновлення права на заняття незалежною професійною діяльністю або

дат зміни організаційної форми відповідної діяльності.
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При поданні повідомлення за формою №20-ОПП будуть застосовувати принцип укрупнення інформації, що надається про об’єкт оподаткування.

Принцип укрупнення інформації не буде застосовуватись до об’єктів рухомого і нерухомого майна, що підлягають реєстрації у відповідному

державному органі з отриманням відповідного реєстраційного номера (наприклад, в повідомленні за формою №20-ОПП надають інформацію і про

земельну ділянку, і про об’єкт нежитлової нерухомості, який розташований на такій земельній ділянці).

Інформацію про однотипні (по виду, використання, станом і видом права власності) транспортні засоби, які не є пунктами пересувної роздрібної

торгівлі, громадського харчування або не використовуються для надання послуг пасажирських та вантажних перевезень, можна буде надати в

повідомленні за формою №20-ОПП як узагальнену з типом об’єкта оподаткування «автомобільні транспортні засоби» із зазначенням кількості таких

транспортних засобів в графі «Реєстраційний номер об’єкта оподаткування».

Повідомлення за формою №20-ОПП з інформацією про об’єкти оподаткування, зареєстровані у відповідному держоргані без присвоєння

реєстраційного номера (кадастрового номера, реєстраційного номера об’єкту нерухомого майна), подаватимуть до контролюючого органу за основним

місцем обліку в паперовому вигляді з додатком копії документа, що підтверджує реєстрацію об’єкта оподаткування у відповідному державному органі.

В такому випадку графа 12 «Реєстраційний номер об’єкта оподаткування» не буде заповнюватися.

www.pspaudit.com.ua
www.pspaudit.com.ua



Огляд актуальних новин законодавства червень – липень 2020 року 

V. Інші новини законодавства

3. Змінено порядок обліку платників податків в органах ДПС

25

№5-ОПП «Заява (для осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність)»;

№11-ОПП «Повідомлення про взяття на облік / зняття з обліку платника податків»;

№1-ОПП «Заява (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів)»;

№1-РПП «Заява про реєстрацію постійного представництва нерезидента в Україні як платника податку на прибуток»;

№8-ОПП «Заява про ліквідацію або реорганізацію платника податків».

Платники податків та контролюючі органи, у яких платник податків перебуває на обліку за неосновним місцем обліку, можуть переглянути

інформацію про об’єкти оподаткування в приватній частині Електронного кабінету.

Крім того, оновлено форми наступних документів
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Наказом Міністерства фінансів України «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 21 січня 2016 року №13» №306 від 18.06.2020р. (далі – Наказ

№306), який набирає чинності 01.08.2020р, внесено зміни до Положення про форму та зміст розрахункових документів, затвердженого наказом Міністерства

фінансів України №13 від 21.01.2016р. (далі – Положення №13), зокрема, змінено заголовок Положення №13 та окремі норми викладено в новій редакції.

Так, відповідно до п.1 розділу ІІ Положення №13, в редакції Наказу №306 фіскальний касовий чек на товари (послуги) (далі – фіскальний чек) – розрахунковий 
документ/електронний розрахунковий документ, створений у паперовій та/або електронній формі (електронний розрахунковий документ), реєстратором 
розрахункових операцій (далі – РРО) або програмним реєстратором розрахункових операцій (далі – ПРРО) при проведенні розрахунків за продані товари (надані 
послуги). Фіскальний касовий чек на товари (послуги) за формою №ФКЧ-1 наведений у додатку 1 до Положення №13.

Пунктом 2 розділу ІІ Положення №13 визначено, що фіскальний чек має містити такі обов’язкові реквізити:

 найменування суб’єкта господарювання (далі – СГ) (рядок 1);

 назва господарської одиниці – найменування, яке зазначене в документі на право власності або користування господарською одиницею і відповідає довіднику

«Типи об’єктів оподаткування» та повідомлене ДПС у повідомлені про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які

провадиться діяльність, за формою №20-ОПП (далі – Повідомлення за ф.20-ОПП) (рядок 2);

 адреса господарської одиниці – адреса, яка зазначена в документі на право власності чи користування господарською одиницею (назва населеного пункту,

назва вулиці, номер будинку/офісу/квартири) та повідомлена ДПС у Повідомленні за ф.20-ОПП (рядок 3);
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 для СГ, що зареєстровані як платники ПДВ – індивідуальний податковий номер платника ПДВ, який надається згідно з Податковим кодексом України; перед

номером друкуються великі літери «ПН» (рядок 4);

 для СГ, що не є платниками ПДВ – податковий номер або серія та номер паспорта/номер ID картки (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання

відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і

мають відповідну відмітку в паспорті), перед яким друкуються великі літери «ІД» (рядок 5);

 якщо кількість придбаного товару (обсяг отриманої послуги) не дорівнює одиниці виміру – кількість, вартість одиниці виміру придбаного товару (отриманої

послуги) (рядок 6);

 код товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД (зазначається у випадках, передбачених чинним законодавством) (рядок 7);

 цифрове значення штрихового коду товару (зазначається у випадках, передбачених чинним законодавством, а у разі непередбачення – за бажанням платника)

(рядок 8);

 назва товару (послуги), вартість, літерне позначення ставки ПДВ (рядок 9);

 ідентифікатор еквайра та торгівця або інші реквізити, що дають змогу їх ідентифікувати (рядок 10);

www.pspaudit.com.ua
www.pspaudit.com.ua



Огляд актуальних новин законодавства червень – липень 2020 року 

V. Інші новини законодавства

4. Внесено зміни щодо форми фіскального чеку

28

 ідентифікатор платіжного пристрою (рядок 11);

 сума комісійної винагороди (у разі наявності) (рядок 12);

 вид операції (рядок 13);

 реквізити електронного платіжного засобу (платіжної картки), допустимі правилами безпеки платіжної системи, перед якими друкуються великі літери «ЕПЗ»

(рядок 14);

 напис «ПЛАТІЖНА СИСТЕМА» (найменування платіжної системи, платіжний інструмент якої використовується, код авторизації або інший код, що ідентифікує

операцію в платіжній системі та/або код транзакції в платіжній системі, значення коду) (рядок 15);

 підпис касира (якщо це передбачено правилами платіжної системи), перед яким друкується відповідно напис «Касир» (рядок 16);

 підпис держателя електронного платіжного засобу (платіжної картки) (якщо це передбачено правилами платіжної системи) в окремих рядках, перед якими

друкуються відповідно написи «Касир» та «Держатель ЕПЗ» (рядок 17);

 позначення форми оплати (готівкою, електронним платіжним засобом, у кредит, тощо), суму коштів за цією формою оплати та валюту операції (рядок 18);
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 загальна вартість придбаних товарів (отриманих послуг) у межах чека, перед якою друкується слово «СУМА» або «УСЬОГО» (рядок 19);

 для СГ, що зареєстровані як платники ПДВ – окремим рядком літерне позначення ставки ПДВ, розмір ставки ПДВ у відсотках, загальну суму ПДВ за всіма

зазначеними в чеку товарами (послугами), на початку рядка друкуються великі літери «ПДВ» (рядок 20);

 для СГ роздрібної торгівлі, що здійснюють реалізацію підакцизних товарів та зареєстровані платниками акцизного податку (СГ, що зареєстровані платниками

іншого податку, крім ПДВ) – окремим рядком літерне позначення, розмір ставки такого податку, загальна сума такого податку за всіма зазначеними в чеку

товарами (послугами), на початку рядка друкується назва такого податку (рядок 21). У реквізиті «Акцизний податок» його назва наводиться згідно з ПКУ. За

потреби дозволяється використовувати скорочення;

 заокруглення (рядок 22);

 до сплати (рядок 23);

 фіскальний номер касового чека/фіскальний номер електронного касового чека, дату (день, місяць, рік) та час (година, хвилина, секунда) проведення

розрахункової операції (рядок 24);

 QR – код, який містить у собі код автентифікації повідомлення (МАС) цього чеку, дату і час здійснення розрахункової операції, фіскальний номер касового

чека/фіскальний номер електронного касового чека, суму розрахункової операції, фіскальний номер РРО/фіскальний номер ПРРО (рядок 25);
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 для касового чека, що створюється ПРРО:

1. позначку щодо режиму роботи (офлайн/онлайн), в якому створений касовий чек ПРРО (рядок 26), контрольне число, сформоване в режимі офлайн (рядок 27);

2. заводський номер РРО, перед яким друкуються великі літери «ЗН». Заводський номер для ПРРО не зазначається (рядок 28);

3. фіскальний номер РРО, перед яким друкуються великі літери «ФН» або фіскальний номер ПРРО, перед яким друкуються великі літери «ФН ПРРО» (рядок 29);

4. напис «ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК» та графічне зображення найменування або логотипу виробника (рядок 30).
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Міністерство фінансів України наказом «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року №547» №317 від 23.06.2020р. (далі –

Наказ №317) затвердив:

 Порядок реєстрації, ведення реєстру та застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій (далі – Порядок реєстрації ПРРО).

 Порядок визначення діапазону, видачі, резервування, використання фіскальних номерів, що присвоюються електронним розрахунковим документам під час

роботи програмного реєстратора розрахункових операцій в режимі офлайн.

Використовувати ПРРО за бажанням можуть будь-які суб’єкти господарювання з 01.08.2020р. Також немає заборон на одночасне використання одним суб’єктом

господарювання ПРРО і класичних РРО.

Для реєстрації ПРРО подається заява за формою №1-ПРРО (додаток 1 до Порядку реєстрації ПРРО). Заява в електронній формі подається в ДПС засобами

Електронного кабінету або засобами телекомунікації.

Фіскальним сервером здійснюється автоматизована обробка заяви, за результатами якої ПРРО реєструється або формується відмову в реєстрації ПРРО.

При реєстрації кожному ПРРО автоматично формується і присвоюється фіскальний номер, який є унікальним числовим порядковим номером реєстраційного запису

в Реєстрі програмних РРО і який не змінюється при перереєстрації ПРРО та зберігається за ним до дати скасування його реєстрації.

Суб’єкти господарювання повинні застосовувати тільки переведені у фіскальний режим роботи ПРРО.

www.pspaudit.com.ua



Огляд актуальних новин законодавства червень – липень 2020 року 

V. Інші новини законодавства

5. Затверджено порядок реєстрації та використання програмних РРО

32

Для переведення ПРРО в фіскальний режим роботи проводиться відкриття робочої зміни на такому ПРРО шляхом формування та надсилання на фіскальний сервер

Повідомлення за формою №3-ПРРО (додаток 3) в електронному вигляді. Повідомлення реєструється фіскальним сервером шляхом присвоєння йому номера, який є

номером зміни, ця інформація надходить заявнику в другій квитанції (п.3 р.IV Порядку реєстрації ПРРО).

На одному ПРРО може бути відкрита одночасно тільки одна зміна. При цьому протягом дня дозволяється відкрити нову зміну за умови закриття попередньої.

Для закриття робочої зміни формується фіскальний звітний чек/фіскальний звіт за таку зміну і направляється на реєстрацію в фіскальний сервер.

Протягом робочої зміни ПРРО працює в режимі онлайн-обміну даними з фіскальним сервером і в цьому режимі забезпечує одноразове занесення на фіскальний

сервер даних про кожну окрему розрахункову операцію, виконану в готівковій та/або в безготівковій формі (п.6 р.IV Порядку реєстрації ПРРО).

На період відсутності зв’язку між ПРРО і фіскальним сервером проведення розрахункових операцій суб’єктом господарювання здійснюється в режимі офлайн, що

може тривати не більше 36 годин поспіль і не більше 168 годин протягом календарного місяця.

Після відновлення зв’язку між ПРРО і фіскальним сервером в момент виходу ПРРО з режиму офлайн одночасно має бути сформовано Повідомлення за формою №4-

ПРРО з відміткою «завершення режиму офлайн», яке передається на фіскальний сервер разом з документами, які раніше були накопичені в пам’яті. Зазначений

пакет даних повинен бути відправлений на фіскальний сервер протягом години після відновлення зв’язку (п.8 р.V Порядку реєстрації ПРРО).

Також на період відсутності зв’язку між ПРРО і фіскальним сервером для проведення розрахункових операцій може використовуватися належним чином

зареєстрований резервний РРО з дотриманням порядків реєстрації і застосування РРО.
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Міністерство фінансів України Наказом №317 від 23.06.2020р. також внесло зміни щодо порядку використання класичних РРО, КОРО та РК.

Зміни до Порядку реєстрації та ведення РК, КОРО

Порядок реєстрації та ведення РК, КОРО доповнено і двома новими термінами:

 господарська одиниця – стаціонарний або пересувний об’єкт, у тому числі транспортний засіб, де реалізуються товари чи надаються послуги та здійснюються

розрахункові операції;

 сума розрахунку – сума готівкових коштів, отримана від покупця за продані товари (послуги) або видана йому при поверненні товару (рекомпенсації послуги,

прийнятті цінностей під заставу, виплаті виграшів у державній лотереї та в інших випадках), або сума безготівкових коштів у разі застосування платіжних карток,

платіжних чеків, жетонів тощо.

Зберігання Z-звітів

Також передбачається і надання суб’єкту господарювання права зберігати щоденні фіскальні звітні чеки (щоденний Z-звіт) не тільки в електронній формі, а й у

паперовій. При цьому, незалежно від форми їх зберігання, воно може здійснюватися у будь-який зручний, але не заборонений законодавством спосіб, однак за

умови дотримання наступних вимог:
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 спосіб збереження повинен забезпечити (у тому числі і під час перевірки) можливість візуального перегляду такого Z-звіту для підтвердження факту

оприбуткування готівки та повноти обліку здійснених розрахунків;

 дані, надані для перегляду Z-звітів, мають співпадати з даними електронних копій таких Z-звітів, що містяться у фіскальній пам’яті РРО та/або на фіскальному

сервері контролюючого органу.

Оновлено порядок взаємодії органу ДПС з платником податку

1. У разі подання реєстраційної заяви на РК або КОРО в електронній формі та наявності підстав для відмови податковий орган повідомляє про це у другій

квитанції.

2. Дані про КОРО, що зареєстровані суб’єктами господарювання, та про ті, реєстрацію яких було скасовано, публікуються ДПС щоденно (до цього публікація мала

бути щодекади).

3. Електронна копія рішення ДПС щодо реєстрації РК або КОРО буде розміщуватися в Електронному кабінеті.

Зміни щодо заповнення КОРО та РК
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Зміни стосуються видачі коштів особам, що мають електронні платіжні засоби (платіжні картки):

1) сума коштів, виданих держателям електронних платіжних засобів за рахунок готівкової виручки або готівки, отриманої з банку, відображатиметься у графі 10

КОРО;

2) при здійсненні операції видачі готівкових коштів держателям електронних платіжних засобів за рахунок готівкової виручки сума розрахунку вказується в корінці

та у відривній частині розрахункової квитанції зі знаком «-» (мінус).

Змінено форми наступних заяв: №1-КОРО, №2-КОРО та №3-КОРО.
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ДПС у листі №11410/7/99-00-04-03-03-07 від 10.07.2020р. нагадала, що, починаючи з 23.05.2020р., для неоподаткування податком на нерухоме майно будівель

промисловості такий об’єкт нерухомості має одночасно відповідати таким ознакам:

 будівля промисловості має відповідати (бути класифікована) групі «Будівлі промислові та склади» (код 125) Державного класифікатора будівель та споруд ДК

018-2000;

 будівля промисловості має використовуватися суб’єктом господарювання протягом звітного (податкового) періоду за призначенням у господарській діяльності;

 основний вид діяльність суб’єкта господарювання згідно з реєстраційними даними має бути класифікований у секціях B – F КВЕД ДК 009:2010;

 будівля промисловості (у т. ч. її частина) протягом звітного (податкового) періоду не має бути здана в оренду, лізинг, позичку іншим суб’єктам господарювання.
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