
www.pspaudit.com.ua

Огляд актуальних новин
законодавства

за березень 2020 року



І. Основні зміни в законодавстві
1. Кабінет Міністрів України запровадив карантинні заходи у зв'язку з

пандемією COVID-19....................................................................................
2. Внесено зміни до Митного та Податкового кодексів України у зв'язку з

пандемією COVID-19.....................................................................................................

3. Змінено порядок сплати ЄСВ для окремих категорій платників на період

карантинних заходів, пов'язаних з пандемією COVID-19....................................

4. Відтерміновано перехід на застосування реєстраторів розрахункових

операцій платниками єдиного податку у зв'язку з пандемією COVID-19..........

ІІ. Податок на прибуток
1. Щодо коригування фінансового результату до оподаткування по операціям

з нерезидентами у зв'язку з розширенням переліку організаційно-правових 

форм нерезидентів, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний 

податок)...........................................................................................................................

2. Чи подаються та яким способом примітки до фінансової звітності та чи

проставляється позначка у Податковій декларації з податку на прибуток 

підприємств про подання приміток до фінансової звітності, що складається

 відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності?............................

ІІІ. Податок на додану вартість
1. Щодо виникнення податкових зобов'язань при використанні електронного

документообігу в господарській діяльності...............................................................

2. Щодо необхідності нарахування податкових зобов'язань з ПДВ у разі

здійснення операцій з тимчасового призупинення експлуатації виробничого 

обладнання з огляду на відсутність замовлень на виробництво певного 

типу продукції..................................................................................................................

ІV. Трудові відносини
1.Внесено зміни до Кодексу законів про працю України у зв'язку з пандемією

COVID-19............................................................................................................................

8

9

3

7

8

www.pspaudit.com.ua

2

Зміст

3

7

V. Інші новини законодавства
1.Змінено форму податкової декларації збору за місця для паркування

транспортних засобів....................................................................................................

2. Щодо подання фінансової звітності за 2019 рік...................................................

3. За завищення цін на товари протиепідемічного призначення та/або

товари, що мають істотну соціальну значущість, штрафуватимуть....................

9
9

6

6

10



џ в одному міському електричному (трамвай, тролейбус) та автобусах, які курсують у режимі 

маршрутного таксі, з обмеженням кількості пасажирів.

џ службовими та/або орендованими автомобільними транспортними засобами підприємств;

џ легковими автомобілями;

2) заборона проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних,

релігійних, рекламних та інших) заходів, у яких бере участь понад 10 осіб;

3) заборона роботи суб'єктів господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів (закладів

громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), торговельно-розважальних центрів, інших 

закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів культури, торговельного і побутового 

обслуговування населення), крім:

4) заборона перевезень пасажирів залізничним транспортом, метро та регулярних і нерегулярних

перевезень пасажирів у приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному 

сполученні, крім перевезення:

џ провадження банківської та страхової діяльності, а також медичної практики, ветеринарної 

практики, діяльності автозаправних комплексів, діяльності з технічного обслуговування та 

ремонту транспортних засобів, технічного обслуговування реєстраторів розрахункових 

операцій, діяльності з ремонту комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, 

об'єктів поштового зв'язку;

џ торговельної діяльності та діяльності з надання послуг громадського харчування із 

застосуванням адресної доставки;

џ торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами 

медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та 

агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом, засобами зв'язку;

1) заборона відвідування закладів освіти;

Кабінет Міністрів України постановою «Про запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» №211 від 11.03.2020р. (зі 

змінами) встановив з 12.03.2020р. до 24.04.2020р. на усій території України карантин, з яким 

пов'язані наступні обмеження:

џ Закон 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. (далі – 

Закон №533-IX);

У зв'язку з поширенням хвороби COVID-19, спричиненої вірусом SARS-CoV-2, Верховна Рада України 

прийняла ряд законів та законопроектів, якими внесла зміни до Податкового та Митного кодексів 

України:
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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 ПКУ.

Зазначеними документами до Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010р. (далі – ПКУ) 

внесено, зокрема, наступні зміни.

џ 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).

ПДВ

Податок на прибуток

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.

Єдиний податок

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

грн., 2 група – 5 000 000,00 грн., 3 група – 7 000 000,00 грн.

џ 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.

Податок на майно

Суб'єкти господарювання звільняються від сплати земельного податку та податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки, за березень 2020 року.

Нагадаємо, що Законом №533-IX передбачалося звільнення і на квітень 2020 року, проте ця норма 

була змінена Законом №540-IX.

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.

Акцизний податок

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

з 01.03.2020р. по 31.05.2020р.

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

етиловий тимчасово до 31.05.2020р. встановлено ставку акцизного податку 0,00 грн. літр.

Штрафні санкції

1. За порушення податкового законодавства, вчинені протягом періоду з 01 березня по 31 травня

2020 року, не застосовуватимуться штрафні санкції та пеня, крім штрафів за:
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џ цільового використання пального, спирту етилового платниками податків;

џ обладнання акцизних складів витратомірами-лічильниками та/або рівномірами-лічильниками;

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

напоїв та тютюнових виробів, пального;

џ здійснення суб'єктами господарювання операцій з реалізації пального або спирту етилового без 

реєстрації таких суб'єктів платниками акцизного податку;

4) порушення нарахування, декларування та сплати ПДВ, акцизного податку, рентної плати.

2. На період з 18 березня по 31 травня 2020 року зупиняється перебіг строків давності, 

передбачені ст.102 ПКУ.

Перевірки

1. Вводиться мораторій на перевірки на період з 18 березня по 31 травня 2020 року, крім перевірок:

1) документальних позапланових перевірок щодо законності декларування заявленого до

відшкодування з бюджету ПДВ та/або з від'ємного значення з податку на додану ПДВ, яке становить 

більше 100 тис.грн.;

2) фактичних перевірок в частині порушення вимог законодавства в частині:

џ обліку, ліцензування, виробництва, зберігання та транспортування пального, спирту етилового, 

алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

џ цільового використання пального та спирту етилового платниками податків;

џ обладнання акцизних складів витратомірами-лічильниками та/або рівномірами-лічильниками;

џ ·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.

3. Камеральна перевірка податкової декларації (крім податкової декларації з ПДВ) за звітні

(податкові) періоди березень – травень 2020 року, або уточнюючих розрахунків (крім уточнюючих 

розрахунків з ПДВ), 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.

Декларування доходів фізичними особами

Відтерміновуються граничні строки подання фізичними особами декларації про майновий стан і 

доходи та сплата податку: 01 липня та 01 жовтня відповідно.

До Митного кодексу України №4495-VI від 13.03.2012р. внесено зміни, що передбачають звільнення 

від сплати ввізного мита операцій з імпорту товарів (в тому числі лікарських засобів, медичних 

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

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

коронавірусної хвороби (COVID-19), перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України.

1)  порушення вимог до договорів довгострокового страхування життя чи договорів страхування 
в межах недержавного пенсійного забезпечення:
2)  відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі, без згоди контролюючого органу,
3)  порушення вимог законодавства в частині:
•  обліку, виробництва, зберігання та транспортування пального, спирту етилового, алкогольних 
напоїв та тютюнових виробів;



Законом №533-IX та Законом №540-IX передбачено наступні зміни щодо ЄСВ:

џ Звільняються від нарахування та сплати ЄСВ фізичні особи підприємці та особи, які провадять 

незалежну професійну діяльність за періоди березень – квітень 2020 року, при цьому такі періоди 

включатимуться до страхового стажу.

џ Штрафні санкції та пеня в частині несвоєчасного подання звітності, сплати ЄСВ, неповної сплати 

ЄСВ за періоди березень – травень 2020 року не застосовуватимуться.
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3. Змінено порядок сплати ЄСВ для окремих категорій платників на період карантинних
 заходів, пов'язаних з пандемією COVID-19

4. Відтерміновано перехід на застосування реєстраторів розрахункових операцій
платниками єдиного податку у зв'язку з пандемією COVID-19

Законом №533-IX передбачається відтермінування застосування реєстраторів розрахункових 

операцій (далі – РРО), а саме:

1. До 01.012021р. РРО не застосовуються платниками єдиного податку другої – четвертої груп

(фізичними особами-підприємцями) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких 

протягом календарного року не перевищує 1 000 000,00 грн., крім тих, які здійснюють:

џ реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;

џ реалізацію лікарських засобів та виробів медичного призначення.

2. З 01.01.2021р. до 01.04.2021р. РРО не застосовуються платниками єдиного податку другої –

четвертої груп (фізичними особами-підприємцями), обсяг доходу яких протягом календарного року 

не перевищує 1 000 000,00 грн., незалежно від обраного виду діяльності, крім тих, які здійснюють:

џ реалізацію товарів (надання послуг) через мережу Інтернет;

џ реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;

џ реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у 

сфері охорони здоров'я;

џ реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, 

дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння;

џ роздрібну торгівлю вживаними товарами в магазинах (група 47.79 КВЕД);

џ діяльність ресторанів, кафе, ресторанів швидкого обслуговування, якщо така діяльність є іншою, 

ніж визначена пунктом 11 статті 9 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових 

операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»;

џ діяльність туристичних агентств, туристичних операторів;

џ діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення (група 55.10 КВЕД);

џ реалізацію текстилю (крім реалізації за готівкові кошти на ринках), деталей та приладдя для 

автотранспортних засобів відповідно до переліку, що затверджується Кабінетом Міністрів 

України.



Коригування фінансового результату до оподаткування відповідно до пп.140.5.4 п.140.5 ст.140 ПКУ 

по операціям з нерезидентами, організаційно-правова форма яких у зв'язку зі змінами, внесеними 

постановою Кабінету Міністрів України №1100 від 24.12.2019р., включена до Переліку 

організаційно-правових форм нерезидентів, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний 

податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких 

нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як 

юридичні особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №480 від 04.07.2017р., 

здійснюється, починаючи зі звітного періоду 2020 року, в якому проведені операції з нерезидентами 

відповідних організаційно-правових форм.

Джерело: Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс «ЗІР» (категорія 102.12).
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ІІ. Податок на прибуток

1. Щодо коригування фінансового результату до оподаткування по операціям з
нерезидентами у зв'язку з розширенням переліку організаційно-правових форм 
нерезидентів, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок)

ОГЛЯД АКТУАЛЬНИХ НОВИН ЗАКОНОДАВСТВА

2. Чи подаються та яким способом примітки до фінансової звітності та чи
проставляється позначка у Податковій декларації з податку на прибуток підприємств 
про подання приміток до фінансової звітності, що складається відповідно 
до міжнародних стандартів фінансової звітності?

Для підприємств, які складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової 

звітності, не встановлено окремої форми приміток до фінансової звітності.

Якщо фінансова звітність складається за міжнародними стандартами, то примітки до фінансової 

звітності можуть бути надіслані через меню «Листування з ДПС» приватної частини Електронного 

кабінету в самостійно обраному вигляді (письмове пояснення, таблиця, графік тощо) файлом у 

форматі pdf (обмеження 2 МБ) разом з супровідним листом. При цьому позначка про подання 

приміток до фінансової звітності у таблиці «Наявність поданих до Податкової декларації з податку на 

прибуток підприємств додатків – форм фінансової звітності» не проставляється.

Крім того, платниками податку на прибуток підприємств, які подають фінансову звітність за 

міжнародними стандартами, проставляється позначка у графі «МСФЗ» графи «ФЗ» таблиці 

«Наявність додатків».

Джерело: Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс «ЗІР» (категорія 102.20.02).
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ІІІ. Податок на додану вартість

У консультації «Щодо особливостей визначення податкових зобов'язань з ПДВ та термінів реєстрації 

податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних» №998/6/99-00-07-03-02-06/ІПК від 

11.03.2020р. Державна податкова служба України (далі – ДПС) зазначила, 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.

ДПС у консультації «Щодо необхідності нарахування податкових зобов'язань з ПДВ у разі здійснення 

операцій з тимчасового призупинення експлуатації виробничого обладнання з огляду на 

відсутність замовлень на виробництво певного типу продукції» №1195/6/99-00-07-03-02-06/ІПК від 

23.03.2020р. зазначила, що оскільки при здійсненні операції з призупинення експлуатації 

виробничого обладнання таке обладнання не використовується в операціях, перерахованих у 

п.198.5 ст.198 ПКУ, а так як і раніше продовжує перебувати у статусі призначеного для використання 

в оподатковуваних ПДВ операціях у межах господарської діяльності платника податку, тому 

податкові зобов'язання з ПДВ відповідно до вказаного пункту ПКУ у розглянутій ситуації не 

нараховуються.

1. Щодо виникнення податкових зобов'язань при використанні електронного
документообігу в господарській діяльності

2. Щодо необхідності нарахування податкових зобов'язань з ПДВ у разі здійснення
операцій з тимчасового призупинення експлуатації виробничого обладнання з огляду 
на відсутність замовлень на виробництво певного типу продукції 
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ІV. Трудові відносини

1. Внесено зміни до Кодексу законів про працю України у зв'язку з пандемією COVID-19

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

V. Інші новини законодавства

1. Змінено форму податкової декларації збору за місця для паркування транспортних
 засобів

Міністерство фінансів України наказом №550 від 21.12.2019р. виклало у новій редакції форму 

Податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів.

Відтепер податкові зобов'язання розраховуватимуться в окремому додатку до декларації.

2. Щодо подання фінансової звітності за 2019 рік

Законом №540-IX 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.
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3. За завищення цін на товари протиепідемічного призначення та/або товари, що
мають істотну соціальну значущість, штрафуватимуть

Законом №540-IX доповнено новий абзац ст.165 прим.2 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення №8073-X від 07.12.1984р. Відтепер 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 3 400,00 грн. до 4 200,00 грн. для громадян 
та від 4 200,00 грн. до 5 100,00 грн. для посадових осіб. 
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