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Набрав чинності Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» №294-IX від 

14.11.2019р., яким визначено:

џ мінімальну заробітну плату: з 1 січня – 4 723,00 грн. на місяць, у погодинному розмірі – 28,31 грн.;

џ прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі: з 1 січня – 2 027,00 грн., з 1 

липня – 2 118,00 грн., з 1 грудня – 2 189,00 грн., а для основних соціальних і демографічних груп 

населення:

а) дітей віком до 6 років: з 1 січня – 1 779,00 грн., з 1 липня – 1 859,00 грн., з 1 грудня – 1 921,00 грн.;

б) дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня – 2 218,00 грн., з 1 липня – 2 318,00 грн., з 1 грудня –                           

2 395,00 грн.;

в) працездатних осіб: з 1 січня – 2 102,00 грн., з 1 липня – 2 197,00 грн., з 1 грудня – 2 270,00 грн.;

г) осіб, які втратили працездатність: з 1 січня – 1 638,00 грн., з 1 липня – 1 712,00 грн., з 1 грудня –          

1 769,00 грн.

20.12.2019р. набрав чинності наказ Міністерства фінансів України №481 від 14.11.2019р., яким 

внесено зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої 

наказом Міністерства фінансів України №897 від 20.10.2015р.

У зв'язку з цим Державна податкова служба України (далі – ДПС) у листі «Щодо адміністрування 

податку на прибуток підприємств та забезпечення податкового контролю» №757/7/99-00-07-02-01-

07 від 16.01.2020р. виклала інформацію про внесені зміни та рекомендувала платникам податку на 

прибуток підприємств за базовий звітний (податковий) період – 2019 рік, подавати податкову 

декларацію за оновленою формою.

ДПС у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі «ЗІР» зазначила, що у додатку ПП до 

Податкової декларації з податку на прибуток підприємств відображається сума податку на прибуток, 

яку платник податку не сплатив до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг.

Сума пільги, передбаченої пп.140.4.2 п.140.4 ст.140 Податкового кодексу України №2755-VI від 

02.12.2010р. (далі – ПКУ), розраховується таким чином: сума від'ємного значення попереднього 

звітного року в межах суми прибутку звітного періоду * розмір базової ставки податку / 100.

У випадку, якщо об'єкт оподаткування з податку на прибуток у звітному періоді має від'ємне 

значення або дорівнює нулю, без врахування від'ємного значення об'єкта оподаткування 

попереднього звітного року, то втрати до бюджету не виникають, та сума пільги не визначається.

Джерело: Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс «ЗІР» (категорія 102.10).
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ІІІ. Податок на додану вартість

ДПС у листі «Щодо змін, що відбулися в частині оподаткування ПДВ» №1174/7/99-00-07-03-02-07 від 

23.01.2020р. нагадала про зміни, які відбулися у частині оподаткування ПДВ:

џ до 01.01.2025р. продовжено дію нульової ставки ПДВ для операцій з постачання товарів (крім 

підакцизних товарів) та послуг (крім послуг, що надаються під час проведення лотерей і 

розважальних ігор та послуг з постачання товарів, отриманих у межах договорів комісії 

(консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів, що 

уповноважують такого платника податку здійснювати постачання товарів від імені та за 

дорученням іншої особи без передання права власності на такі товари), що безпосередньо 

виготовляються підприємствами та організаціями громадських об'єднань осіб з інвалідністю, які 

засновані громадськими організаціями осіб з інвалідністю і є їх власністю, де кількість осіб з 

інвалідністю, які мають там основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного 

періоду не менше 50 відсотків середньооблікової кількості штатних працівників, і за умови, що 

фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить протягом звітного періоду не менше 25 

відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що відносяться до складу витрат виробництва 

(пункт 8 підрозділу 2 розділу XX ПКУ);

џ до 01.01.2023р. продовжено дію пільгового режиму оподаткування ПДВ для операцій платників 

податку – боржника та/або поручителя (майнового поручителя – заставодавця, іпотекодавця) з 

постачання товарів для цілей погашення заборгованості боржника перед кредиторами 

відповідно до плану реструктуризації, підписаного згідно із законом щодо фінансової 

реструктуризації, або плану санації, затвердженого згідно із законодавством, що регулює 

відносини з питань відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, з 

урахуванням особливостей, встановлених законом щодо фінансової реструктуризації. Під час 

здійснення операцій з постачання товарів, що звільняються від оподаткування податком на 

додану вартість згідно із цим пунктом, платники податку – боржник та/або поручитель (майновий 

поручитель – заставодавець, іпотекодавець) не застосовують норми пункту 198.5 статті 198 та 

пункту 199.1 статті 199 розділу V ПКУ щодо нарахування податкових зобов'язань або коригування 

раніше нарахованих податкових зобов'язань та/або сум податку, віднесених до податкового 

кредиту у зв'язку з таким постачанням (пункт 46 підрозділу 2 розділу XX ПКУ);

џ починаючи із 29.12.2019р., запроваджено режим звільнення від оподаткування ПДВ для 

операцій банків та інших фінансових установ з постачання (продажу, відчуження в інший спосіб) 

товарів, що були отримані ними від боржників, поручителів (майнових поручителів – 

заставодавців, іпотекодавців) за операціями з постачання товарів, що звільнені від 

оподатковування згідно з абзацом першим пункту 46 підрозділу 2 розділу XX ПКУ. Звільнення від 

оподаткування ПДВ операцій банків та інших фінансових установ стосується тієї частини вартості 

товарів, за якою вони були набуті у власність у рахунок погашення зобов'язань за договором 

кредиту (позики);

џ починаючи з 29.12.2019р., змінено редакцію пункту 189.5 статті 189 розділу V ПКУ у частині 

визначення бази оподаткування ПДВ при здійсненні операцій з постачання товарів, які були 

повернуті лізингоодержувачем лізингодавцю за договором фінансового лізингу.

1. Щодо окремих зміни, які відбулися у частині оподаткування ПДВ
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Так, згідно з новою редакцією пункту 189.5 статті 189 розділу V ПКУ, у разі постачання товарів, які були 

повернуті лізингоодержувачем лізингодавцю за договором фінансового лізингу у зв'язку з його 

невиконанням чи неналежним виконанням (у тому числі повернуті на підставі виконавчого напису 

нотаріуса), та при цьому лізингодавцем за операцією з повернення таких товарів до складу 

податкового кредиту не включалися суми податку, базою оподаткування є позитивна різниця між 

ціною постачання та ціною придбання таких товарів.

Ціна придбання визначається як вартість товарів, за якою такі товари були повернуті лізингодавцю, 

а саме як первісна вартість товарів (об'єкта фінансового лізингу) за вирахуванням сплачених 

лізингових платежів у частині компенсації вартості об'єкта фінансового лізингу. У разі придбання 

товарів у платника податку ціна придбання визначається з урахуванням ПДВ.

Якщо за товарами, база оподаткування при постачанні яких визначалася як позитивна різниця між 

ціною постачання та ціною придбання, в майбутніх податкових періодах суми податку за операцією 

з повернення таких товарів були включені до складу податкового кредиту лізингодавця, 

застосовується положення пункту 198.5 статті 198 розділу V ПКУ.

При цьому, до внесення вказаних змін, норми пункту 189.5 статті 189 розділу V ПКУ встановлювали 

особливості визначення бази оподаткування ПДВ виключно для випадків постачання товарів за 

договорами фінансового лізингу, які були повернуті у зв'язку з невиконанням умов такого договору 

лізингоодержувачем, не зареєстрованим як платник податку.

2. При гарантійних замінах товару реєструємо розрахунки коригування та 
нові податкові накладні

Джерело: Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс «ЗІР» (категорія 101.04).

ДПС у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі «ЗІР» зазначила, що оскільки при 

гарантійній заміні неякісний товар повертається продавцю, при цьому кошти покупцю не 

повертаються, а зараховуються в рахунок постачання (заміни) іншого (аналогічного) товару (тобто 

набувають статус оплати за інший аналогічний товар), то на дату повернення неякісного товару 

постачальник повинен скласти розрахунок коригування на зменшення податкових зобов'язань до 

податкової накладної, складеної за операцією з постачання такого товару, та скласти нову податкову 

накладну відповідно до п.201.7 ст.201 ПКУ.
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3. Щодо подання оновлених форм звітності з ПДВ

З 01.01.2020р. набрав чинності наказ Міністерства фінансів України «Про внесення змін до форм та 

Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість та визнання таким, 

що втратив чинність, наказу Державної податкової адміністрації України від 29 березня 2011 року 

№167» №488 від 20.11.2019р. (далі – Наказ №488).

Відповідно до п.46.6 ст.46 ПКУ, якщо в результаті запровадження нового податку або зміни правил 

оподаткування змінюються форми податкової звітності, центральний орган виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну податкову політику, який затвердив такі форми, 

зобов'язаний оприлюднити нові форми звітності.

До визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання 

звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх 

оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

Водночас, згідно із п.50.1 ст.50 ПКУ, у разі, якщо у майбутніх податкових періодах платник податків 

виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, 

визначених цією статтею), він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової 

декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

Отже, подання податкової звітності за формою, яка враховує зміни, внесені Наказом №488, вперше 

здійснюється за звітний період січень 2020 року, (граничний термін подання 20.02.2020р.), І квартал 

2020 року (граничний термін подання 12.05.2020р.).

Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ у зв'язку з виправленням самостійно 

виявлених помилок зі змінами, внесеними Наказом №488, подається, починаючи з 01.01.2020р.

Джерело: Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс «ЗІР» (категорія 101.24).
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1. 1. Працівника не можна звільнити, якщо роботодавець з самого початку знав про 
відсутність у нього освіти

ІV. Трудові відносини

Відповідне положення міститься у постанові Касаційного Цивільного Суду Верховного Суду від 

27.01.2020р. у справі №654/941/17.

Один лише факт відсутності диплома про освіту не може слугувати підставою для звільнення 

працівника згідно з п.2 ч.1 ст.40 Кодексу законів про працю України №322-VIII від 10.12.1971р. (далі – 

КЗпП), якщо роботодавець знав про відсутність належної освіти у працівника під час його прийняття 

на роботу.

Обставини справи:

Виконуючу обов'язки завідувача дошкільного навчального закладу було звільнено з посади через 

те, що вона:

џ не має вищої педагогічної освіти не нижче рівня «спеціаліст»;

џ не має стажу педагогічної роботи у сфері дошкільної освіти не менш як три роки.

Особа звернулася до суду за захистом своїх прав, вимагаючи поновлення на роботі.

Місцевий суд позов частково задовольнив, але апеляційний суд скасував відповідне рішення, 

відмовивши у задоволенні позову.

Суд постановив, що позивачка не мала необхідних освіти та досвіду роботи, а була прийнята на 

роботу у зв'язку з виробничою необхідністю на посаду тимчасово виконуючого обов'язки.

Позиція Верховного Суду:

Верховний Суд задовольнив скаргу позивачки, скасувавши рішення апеляційного суду та 

залишивши у силі рішення місцевого суду.

Судами не встановлено факту неналежного виконання трудових обов'язків позивачкою внаслідок 

недостатньої кваліфікації. Працівниця на момент призначення добросовісно повідомила про 

відсутність спеціальної освіти, і роботодавець призначив її виконуючим обов'язки завідуючого ДНЗ. 

Це була її основна робота, іншої роботи на умовах сумісництва чи суміщення вона не виконувала. 

Тож звільнення з цієї посади є позбавленням позивачки можливості заробляти собі на життя 

працею, яку вона вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 40 КЗпП, підставою для розірвання трудового договору є 

саме виявлена невідповідність працівника займаній посаді.

За умови, що роботодавець на момент призначення особи знав про кваліфікаційні вимоги, які є 

обов'язковими для виконання цієї роботи, і те, що особа займаній посаді не відповідає через 

відсутність спеціальної освіти, однак свідомо її призначив, то сам по собі факт відсутності документа 

про освіту не може бути у подальшому підставою для звільнення працівника. Виявленою 

невідповідністю у такому разі може бути неякісне виконання робіт, неналежне виконання трудових 

обов'язків через недостатню кваліфікацію.

Трудове законодавство, гарантії забезпечення права на працю, зокрема, й можливість захисту від 

незаконного звільнення поширюється на особу, яка є виконуючим обов'язки.
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Міністерство фінансів України наказом №436 від 21.10.2019р. затвердив зміни до Порядку обліку 

платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Зокрема, визначено, що для взяття на облік як платника єдиного внеску на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування (далі – ЄСВ) члени фермерського господарства подають заяву за 

формою №12-ЄСВ та підтвердні документи щодо дати набуття членства у фермерському 

господарстві (договір (декларація) про створення сімейного фермерського господарства, статут 

фермерського господарства тощо) протягом 10 календарних днів після внесення змін до установчих 

документів фермерського господарства.

Також передбачено, що якщо фізична особа зареєстрована як підприємець та провадить незалежну 

професійну діяльність, така фізична особа обліковується в контролюючому органі як фізична особа-

підприємець з ознакою провадження незалежної професійної діяльності.

Така ознака встановлюється на підставі поданих до контролюючого органу за місцем проживання 

заяви за формою №1-ЄСВ з приміткою «Зміни» та копії документа, що підтверджує право фізичної 

особи на провадження незалежної професійної діяльності, або відомостей (даних) відповідного 

уповноваженого органу чи реєстру, яким забезпечується реєстрація незалежної професійної 

діяльності, або заяви та документів, поданих відповідно до пп.4 п.6.7 розділу VI Порядку обліку 

платників податків і зборів, що затверджений наказом Міністерства фінансів України №1588 від 

09.12.2011р. (далі – Порядок №1588).

Для зняття з обліку як платника ЄСВ суб'єкт господарювання відтепер може не подавати заяву за 

формою №7-ЄСВ, якщо таким платником до контролюючого органу подано заяву та документи 

для зняття з обліку в контролюючих органах, відповідно до розділу XI Порядку №1588. У такому 

разі датою подання заяви для зняття з обліку платника єдиного внеску вважається дата, що 

відповідає даті подання заяви згідно з Порядком №1588.

З 31.01.2020р. облікова ставка Національного банку України становить 11% річних згідно з 

Рішенням Правління Національного Банку України №76-рш від 30.01.2020р.

1. Змінено Порядок обліку платників єдиного внеску на загальнообов'язкове
 державне соціальне страхування

2. Нацбанк знизив облікову ставку

ОГЛЯД АКТУАЛЬНИХ НОВИН ЗАКОНОДАВСТВА

V. Інші новини законодавства

3. Оновлено окремі форми статистичних спостережень

Державна служба статистики України своїми наказами ввела в дію оновлені статистичні форми, 

зокрема, зі статистики:

џ фінансів підприємств №1-Б (річна) «Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами» (наказ 

Державної служби статистики України №174 від 28.05.2019р.);

џ стану ділової активності підприємств №2К-П (місячна) «Обстеження ділової активності 

промислового підприємства» (наказ Державної служби статистики України №163 від 

21.05.2019р.);
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џ  транспорту №51-вод (місячна) «Звіт про роботу підприємства водного транспорту», №51-авто 

(місячна) «Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом», №51-ца 

(місячна) «Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства» (накази Державної 

служби статистики України: №223 від 21.06.2019р., №211 від 14.06.2019р. та №213 від 14.06.2019р.);

џ промисловості №1-ПЕ (місячна) «Звіт про економічні показники короткотермінової статистики»; 

№1П-НПП (річна) «Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції (накази Державної 

служби статистики України: №178 та №182 від 31.05.2019р.);

џ будівництва №1-кб (місячна) «Звіт про виконання будівельних робіт» (наказ Державної служби 

статистики України №224 від 21.06.2019р.).



www.pspaudit.com.ua

PSP Audit, 04116, Україна, м. Київ,

вул. Довнар-Запольського, 7-А


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10

