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Зміст



Податковий кодекс України

Єдиний податок

•   Збільшено граничний обсяг доходів для платників єдиного податку всіх груп: 1 група – 1 000 000 

грн., 2 група – 5 000 000 грн., 3 група – 7 000 000 грн.

•  Органам місцевого самоврядування у 2020 році надано право прийняти рішення про внесення 

змін до прийнятого рішення про встановлення місцевих податків та/або зборів щодо зменшення 

ставок єдиного податку.

ПДВ

На період карантину, починаючи з 17.03.2020р., операції з імпорту та постачання на митній території 

України товарів (в тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), 

необхідних локалізації та ліквідації пандемії коронавірусної хвороби (COVID-19), звільняються від 

оподаткування ПДВ. При цьому у платників ПДВ не виникає необхідності донараховувати податкові 

зобов’язання відповідно до п.198.5 ст.198 та ст.199 Податкового кодексу України №2755-VI від 

02.12.2010р. (далі – ПКУ).

Податок на прибуток

02.04.2020р. набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» №540-IX від 30.03.2020р. (далі – Закон №540-IX), 

яким внесено зміни до ряду законів.

У 2020 році фінансовий результат до оподаткування не збільшуватиметься відповідно до п.140.5.9 

п.140.5 ст.140 ПКУ при передачі коштів та товарів (лікарських засобів, дезінфекційних товарів, 

виробів медичного призначення, медобладнання, засобів особистої гігієни, продуктів харчування 

тощо) громадським об’єднанням, благодійним організаціям, Міністерству охорони здоров’я, 

місцевим держадміністраціям, державним чи комунальним закладам охорони здоров’я.

Акцизний податок

•   Продовжено до 15.07.2020р. терміни оплати векселів, строк сплати яких припадає на періоди з 

01.03.2020р. по 31.05.2020р.

•    Спрощено порядок відпуску спирту етилового для виробництва дезінфекційних засобів. На спирт 

етиловий тимчасово до 31.05.2020р. встановлено ставку акцизного податку 0 грн./літр.

Перевірки, штрафні санкції

•  Розширено випадки застосування штрафних санкцій за порушенні, вчинені в періоді з 

18.03.2020р. по 31.05.2020р., а саме, отримати штраф можна буде за порушення вимог 

законодавства в частині:

1)  обліку, виробництва, зберігання та транспортування пального, спирту етилового, алкогольних 

напоїв та тютюнових виробів;

2)   цільового використання пального, спирту етилового платниками податків;

3)   обладнання акцизних складів витратомірами-лічильниками та/або рівномірами-лічильниками;

4)  здійснення функцій, визначених законодавством у сфері виробництва і обігу спирту, алкогольних 

напоїв та тютюнових виробів, пального;
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5)  здійснення суб’єктами господарювання операцій з реалізації пального або спирту етилового без 

реєстрації таких суб’єктів платниками акцизного податку.

•  Розширено перелік перевірок, на які не поширюється мораторій на період карантину, а саме 

фактичних перевірок в частині порушення вимог законодавства в частині:

1)  обліку, ліцензування, виробництва, зберігання та транспортування пального, спирту етилового, 

алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

2)  цільового використання пального та спирту етилового платниками податків;

3)  обладнання акцизних складів витратомірами-лічильниками та/або рівномірами-лічильниками;

4)  здійснення функцій, визначених законодавством у сфері виробництва і обігу спирту етилового, 

алкогольних напоїв та тютюнових виробів, пального з підстав, визначених пп.80.2.2, пп.80.2.3 та 

пп.80.2.5 п.80.2 ст.80 ПКУ.

•  Камеральна перевірка податкової декларації (крім податкової декларації з податку на додану 

вартість) за звітні (податкові) періоди березень – травень 2020 року або уточнюючих розрахунків 

(крім уточнюючих розрахунків з податку на додану вартість), що були подані платниками податків 

протягом березня – травня 2020 року, може бути проведена лише протягом 60 календарних днів, що 

настають за останнім днем граничного строку їх подання, а якщо такі документи були надані пізніше 

– за днем їх фактичного подання.

Податок на майно

Зменшено період, за який суб’єкти господарювання звільняються від сплати земельного податку та 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Звільнення від земельного податку та 

податку на нерухоме майно передбачено лише за березень 2020 року.

Нагадаємо, що Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших 

законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на 

запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» №533-IX від 17.03.2020р. 

передбачалося звільнення і на квітень 2020 року.

Тепер ті суб’єкти господарювання, які встигли зменшити свої податкові зобов’язання за квітень 2020 

року, зобов’язані їх збільшити шляхом подання уточнюючої декларації до 30.04.2020р. без 

застосування штрафних санкцій відповідно до ст.50 ПКУ.

Сплатити зобов’язання з земельного податку та податку на нерухоме майно за квітень 2020 року 

потрібно до 30.06.2020р. При цьому така сплата здійснюється без застосування будь-яких санкцій, 

передбачених ПКУ за несвоєчасну сплату.

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

Звільнено від відповідальності за порушення строків оприлюднення фінансової звітності за 2019 рік 

або консолідованої фінансової звітності за 2019 рік разом з аудиторським звітом у разі, якщо така 

звітність буде оприлюднена у період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню 

на території України коронавірусної хвороби COVID-19, або протягом 90 календарних днів з дня, 

наступного за днем завершення такого карантину, але не пізніше 31 грудня 2020 року, а для 

підприємств, які є емітентами цінних паперів, протягом строку, встановленого пунктом 7 

прикінцевих положень Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» №3480-IV від 

23.02.2006р.

Кодекс України про адміністративні правопорушення

За завищення цін на товари протиепідемічного призначення, що необхідні для запобігання 

поширенню епідемій, пандемій, у тому числі поширенню короновірусної хвороби (COVID-2019) 

та/або товарів, що мають істотну соціальну значущість, перелік яких визначений Кабінетом 

Міністрів України, якщо ціна перевищила у 1,2 рази рівень ціни, визначений Кабінетом Міністрів 

України, на такий товар можна отримати адміністративний штраф у розмірі від 3 400 до 4 200 грн. на 

громадян та від 4 200 до 5 100 грн. на посадових осіб.
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18.04.2020р. набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» №559-IX від 13.04.2020р.

Законом передбачено можливість з 01.01.2021р. за бажанням платника податків використовувати 

єдиний рахунок для сплати податків (крім ПДВ, акцизного податку і частини чистого прибутку) та 

єдиного внеску.

На кошти, що обліковуються на такому єдиному рахунку, заборонено звернення стягнення та 

накладення арешту.

Державна податкова служба України (далі – ДПС) роз’яснила, чи можуть відмовити у прийнятті 

податкової звітності з податку на прибуток у разі неоприлюднення підприємством аудиторського 

висновку на власній веб-сторінці.

Як зазначено в консультації, контролюючий орган має відмовити у прийнятті податкової декларації 

у разі, якщо таку декларацію платник податків заповнив з порушенням вимог п.48.3 та п.48.4 ст.48 

ПКУ. Податкова декларація повинна включати, зокрема, інформацію про додатки до неї, які є її 

невід’ємною частиною. Для декларації з податку на прибуток таким додатком є й квартальна або 

річна фінансова звітність.

Водночас прийняття податкової декларації є обов’язком контролюючого органу. Під час прийняття 

податкової декларації уповноважена посадова особа контролюючого органу, в якому перебуває на 

обліку платник податків, зобов’язана перевірити наявність та достовірність заповнення всіх 

обов’язкових реквізитів, передбачених п.48.3 та п.48.4 ст.48 ПКУ. Інші показники, зазначені в 

податковій декларації платника податків, до її перевірці не підлягають (п.49.8 ст.49 ПКУ).

Отже, якщо податкова декларація містить усі обов’язкові реквізити, в т.ч. й інформацію про наявність 

додатків, неоприлюднення підприємством аудиторського висновку на власній веб-сторінці не може 

бути підставою для відмови у прийнятті декларації з податку на прибуток.

Джерело: ІПК №1157/6/99-00-07-02-01-06/ІПК від 19.03.2020р.

ДПС розглянула ситуацію, при якій за заявою окремо взятого працівника підприємство щомісячно 

утримує із заробітної плати, зокрема, профспілкові внески, пенсійні внески у межах недержавного 

пенсійного забезпечення та перераховує їх до зазначених у заяві працівника установ та організацій, 

зокрема, профспілок, недержавних пенсійних фондів.
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Утримані підприємством із заробітної плати працівника внески не включаються до складу витрат 

підприємства та перераховуються підприємством за дорученням працівника до неприбуткових 

організацій (профспілок, недержавних пенсійних фондів).

Контролюючий орган роз’яснив, чи підлягає коригуванню при розрахунку податку на прибуток 

фінансовий результат до оподаткування згідно з пп.140.5.9 п.140.5 ст.140 ПКУ на суму внесків, 

перерахованих до неприбуткових організацій.

Особливості правового регулювання, засади створення, права та гарантії діяльності професійних 

спілок визначено Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» №1045-

ХIV від 15.09.1999р. (далі – Закон №1045-ХIV).

Абзацом третім ст.42 Закону №1045-ХIV встановлено, що за наявності письмових заяв працівників, 

які є членами профспілки, роботодавець щомісячно і безоплатно утримує із заробітної плати та 

перераховує на рахунок профспілки членські профспілкові внески працівників відповідно до 

укладеного колективного договору чи окремої угоди в терміни, визначені цим договором. 

Роботодавець не має права затримувати перерахування зазначених коштів.

Правові, економічні та організаційні засади недержавного пенсійного забезпечення в Україні 

регулює Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» №1057-IV від 09.07.2003р. (далі – 

Закон №1057-IV).

Відповідно до ст.1 Закону №1057-IV, учасником недержавного пенсійного забезпечення є фізична 

особа, на користь якої сплачуються (сплачувалися) пенсійні внески до пенсійного фонду або на 

пенсійний депозитний рахунок у банку і яка має право на недержавне пенсійне забезпечення на 

умовах і в порядку, визначених пенсійним контрактом, договором про відкриття пенсійного 

депозитного рахунка або договором страхування довічної пенсії та цим Законом, або яка отримує 

пенсійні виплати із пенсійного фонду.

Таким чином членські внески працівників – членів профспілки та пенсійні внески у межах 

недержавного пенсійного забезпечення, що утримуються із заробітної плати працівників платника 

податку, які за дорученням таких працівників автоматично перераховуються роботодавцем – 

платником податку до профспілки та недержавного пенсійного фонду відповідно, не є витратам 

самого платника податку. Тобто платник податку в цьому випадку виступає посередником між 

працівником та профспілкою чи недержавним пенсійним фондом.

Виходячи з викладеного, положення пп.140.5.9 п.140.5 ст.140 ПКУ не поширюються на операції з 

перерахування роботодавцем – платником податку на прибуток профспілковій організації 

членських внесків працівників – членів профспілки, а також пенсійних внесків та недержавного 

пенсійного фонду за дорученням працівників, за умови, що такі внески не враховуються у складі 

витрат при визначенні фінансового результату до оподаткування такого роботодавця.

Джерело: ІПК №1447/6/99-00-07-02-02-06/ІПК від 08.04.2020р.

6
ОГЛЯД АКТУАЛЬНИХ НОВИН ЗАКОНОДАВСТВА
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ІІІ. Податок на додану вартість

Зміни направлені на приведення у відповідність назви Постанови №224 та назви переліку товарів, 

який затверджений цією постановою, до вимог п.71 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» 

ПКУ.

Відтепер Постановою №224 затверджено перелік товарів, необхідних для ліквідації наслідків COVID-

19, які звільняються від ПДВ не тільки при імпорті, а й при постачання ні митній території України.

Крім того, Постановою №271 розширено перелік товарів, необхідних для ліквідації наслідків COVID-

19, які звільняються від оподаткування ПДВ при імпорті чи постачанні на митній території України.

Постановою Кабінету Міністрів України №271 від 08.04.2020р. (далі – Постанова №271) внесено зміни 

до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку лікарських засобів, медичних 

виробів та/або медичного обладнання, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на 

запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій 

коронавірусної хвороби (COVID-19), які звільняються від сплати ввізного мита та операції з ввезення 

яких на митну територію України звільняються від оподаткування податком на додану вартість» 

№224 від 20.03.2020р. (далі – Постанова №224).

ДПС у консультації №1395/6/99-00-07-03-02-06/ІПК від 07.04.2020р. роз’яснила, на яку дату виникають 

податкові зобов’язання з ПДВ у випадку оформлення первинного документу в електронній формі.

Контролюючий органі зазначає, що серед обов’язкових реквізитів документа, визначених п.2 ст.9 

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-XIV від 16.07.1999р. 

(далі – Закон №996-XIV), дата підписання документа відсутня. Платникам податку при здійсненні 

операцій з постачання послуг з метою визначення дати виникнення податкових зобов’язань з ПДВ 

та, відповідно, складання податкових накладних за такими операціями варто використовувати дату 

складання документа (в паперовій чи електронній формі), який містить відомості про постачання 

послуг платником податку, оскільки цей реквізит визначений Законом №996-XIV як обов’язковий для 

первинного документа.

Таким чином, при здійсненні платником податку (постачальником) операції з постачання послуг, які 

оформлялись первинним документом, складеним в електронній формі, датою виникнення 

податкових зобов’язань з ПДВ та, відповідно, складання податкової накладної за такою операцією 

буде вважатися дата складання такого первинного документа, який містить відомості про 

господарську операцію, незалежно від дати накладання електронних підписів.

1. Внесено зміни до переліку товарів, необхідних для ліквідації наслідків COVID-19, 
які звільняються від оподаткування ПДВ

2. Щодо дати виникнення платник податкових зобов’язань, якщо акт виконаних послуг
складається в електронному вигляді із застосуванням ЕЦП
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ІV. Трудові відносини

3, Помилка в назві контрагента в податковій накладній не може бути єдиною підставою 
для невизнання податкового кредиту

1. Внесено зміни до Кодексу законів про працю України

ДПС в консультації №1399/6/99-00-07-03-02-06/ІПК від 07.04.2020р. зазначила, що, враховуючи 

норми ст.198 та п.201.10 ст.201 ПКУ, покупець формує податковий кредит за операцією з придбання 

товарів/послуг на підставі податкової накладної, складеної постачальником за такою операцією, за 

допомогою якої можливо ідентифікувати здійснену операцію та не має права включити до 

податкового кредиту суму ПДВ, зазначену у податковій накладній, у якій допущено помилку в 

обов’язкових реквізитах, визначених п.201.1 ст.201 ПКУ, якщо помилки в реквізитах такої накладної 

заважають ідентифікувати здійснену операцію, її зміст.

Помилка у податковій накладній, про яку йдеться у зверненні (а саме: якщо у назві продавця 

зазначена інша назва замість повної) не є такою, що заважає ідентифікувати здійснену операцію (її 

зміст, період, сторони, суму нарахованого податку тощо), тому зазначене не може бути єдиною 

підставою для визнання податкової накладної такою, що складена з порушенням норм ПКУ та, 

відповідно, не може бути єдиною підставою для невизнання податкового кредиту, сформованого за 

такою податковою накладною покупцем.

Законом №540-IX внесено зміни до Кодексу законів про працю України №322-VIII від 10.12.1971р., які 

направлені на унормування віддаленої роботи працівників під час карантину.

Відтепер «дотримання внутрішнього трудового розпорядку» не є визначальною ознакою трудового 

договору.

Передбачено також ряд норм які регламентують гнучкий режим робочого часу та надомну працю.

Карантин, встановлений Кабінетом Міністрів України, є причиною для простою підприємства, при 

якому оплата праці проводиться не менше як 2/3 від тарифної ставки (окладу).

ОГЛЯД АКТУАЛЬНИХ НОВИН ЗАКОНОДАВСТВА

2. Про оплату лікарняного у період простою підприємства

Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» №1105-XIV від 

23.09.1999р. (далі — Закон №1105-XIV) встановлено, що допомога по тимчасовій непрацездатності 

надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково 

компенсує втрату заробітної плати (доходу), у разі настання в неї страхових випадків, зокрема, 

тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним 

випадком на виробництві.

Враховуючи зазначене, у разі, якщо застрахована особа не здійснює трудову діяльність 

(підприємство не працює та не оформлено простій) та не нараховується заробітна плата, допомога 

по тимчасовій непрацездатності не надається.
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Національний банк України рішенням №289-рш від 23.04.2020р. встановив облікову ставку 

Національного банку України на рівні 8% річних.

V. Інші новини законодавства

1. Нацбанк знизив облікову ставку

Якщо під час простою підприємства не з вини працівника з оплатою не нижче від двох третин 

тарифної ставки передбачено вихід працівника на роботу і у зв’язку із настанням тимчасової 

непрацездатності ним було втрачено право на таку виплату (оплату за час простою), йому 

призначається допомога по тимчасовій непрацездатності на підставі виданого у встановленому 

порядку листка непрацездатності та обчислюється середня заробітна плата для розрахунку 

допомоги відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового 

забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним 

страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1266 від 26.09.2001р.

Додатково нагадуємо, що відповідно до ст.23 Закону №1105-XIV, допомога по тимчасовій 

непрацездатності не надається за період перебування застрахованої особи у відпустці без 

збереження заробітної плати, творчій відпустці, додатковій відпустці у зв’язку з навчанням.

Джерело: ГУ Держпраці у Львівській обл. http://lviv.dsp.gov.ua/?p=35828

2. ДПС довела тимчасовий коефіцієнт рентабельності для гірничодобувних 
підприємств, який застосовується для обчислення податкових зобов’язань з рентної 
плати за користування надрами

ДПС у листі №5875/7/99-00-04-03-01-07 від 17.04.2020р. зазначила, що для обчислення податкових 

зобов’язань з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за 

розрахунковою вартістю одиниці видобутої корисної копалини потрібно використовувати 

тимчасовий коефіцієнт рентабельності для гірничодобувних підприємств, наведений у листі 

Державної комісії України по запасах корисних копалин №283/02 від 09.04.2020р., у якому наведено 

наступні коефіцієнти:

•   для нафтогазодобувних підприємств – 1,391;

•   для інших гірничодобувних підприємств – 0,185.
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ДПС у консультації №1515/6/99-00-05-04-01-06/ІПК від 14.04.2020р. розглянула випадок, коли 

працівник помилково використав корпоративну платіжну картку для оплати власних потреб та 

зазначила наступне.

Відповідно до пп.«б» пп.170.9.1 ст.170 ПКУ, до оподатковуваного доходу платника не включаються та 

не оподатковуються документально підтверджені витрати, здійснені за рахунок готівкових чи 

безготівкових коштів, наданих платнику податку під звіт роботодавцем на організацію та 

проведення прийомів, презентацій, свят, розваг та відпочинку, придбання та розповсюдження 

подарунків, у встановлених межах, що здійснені таким платником та/або іншими особами з 

рекламними цілями.

Згідно з пп.170.9.3 п.170.9 ст.170 ПКУ це стосується й витрат, пов’язаних з виконанням деяких 

цивільно-правових дій, що були оплачені з використанням корпоративних платіжних карток, 

дорожніх, банківських або іменних чеків, інших платіжних документів.

У цьому випадку видачі у під звіт коштів з боку підприємства не було та підтвердити документально 

понесені витрати з метою, зазначеною у пп.170.9.1 п.170.9 ст.170 ПКУ, підзвітна особа не може.

Особа, яка помилково витратила кошти та готова їх повернути на рахунок чи у касу підприємства, 

згідно із пп.170.9.2 п.170.9 ст.170 ПКУ, повинна скласти «Звіт про використання коштів, виданих на 

відрядження або під звіт» (далі – авансовий звіт) до закінчення 5 банківського дня, що настає за днем, 

у якому він завершує виконання окремої цивільно-правової дії за дорученням та за рахунок особи, 

що видала кошти під звіт. За наявності надміру витрачених коштів їх сума повертається платником 

податку в касу або зараховується на банківський рахунок особи, що їх видала, до або під час подання 

зазначеного звіту.

У цьому випадку авансовий звіт працівник повинен скласти з урахуванням вищезазначеного 

терміну та повернути вказані кошти до або під час подання звіту.

Якщо працівник повернув кошти після закінчення звітного місяця, у якому настав граничний строк, 

підприємство повинне оподаткувати суму оплати товарів працівником податком на доходи 

фізичних осіб із застосуванням «натурального» коефіцієнта та військовим збором, які утримуються з 

його доходу (наприклад, заробітної плати), на підставі пп.«г» пп.164.2.17 п.164.2 ст.164 ПКУ.

3. Щодо дій працівника, який використав корпоративну платіжну картку 
для власних потреб
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