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НОВИНИ КАРАНТИНУ

ВРУ ПРИЙНЯЛА ЗАКОН ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ
ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ УКРАЇНИ, СПРЯМОВАНИХ НА ЗАПОБІГАННЯ
ВИНИКНЕННЯ І ПОШИРЕННЯ КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ (COVID-19)

ВРУ прийняла Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і
поширення коронавірусної хвороби (COVID-19), який набуде чинності з дня його опублікування в офіційному друкованому
виданні.
Закон передбачає внесення змін до:
– Кодексу України про адміністративні правопорушення та впровадження адміністративної відповідальності за порушення
правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, що тягне за собою
накладення штрафу на громадян у розмірі від 17 000,00 грн. до 34 000,00 грн., а на посадових осіб – від 34 000,00 грн. до 170
000,00 грн.
–
Кримінального кодексу України та впровадження кримінальної відповідальності за порушення правил та норм,
встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюванням, а також масовим неінфекційним
захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих
захворювань, що карається штрафом від 17 000,00 грн. до 51 000,00 грн. або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням
волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на строк до 3 років. Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель людей чи
інші тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.
– Податкового кодексу України та впровадження тимчасового звільнення сплати ввізного мита та від оподаткування податком
на додану вартість операцій з ввезення на митну територію України лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного
обладнання, необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання епідемій та пандемій коронавірусної хвороби
(COVID-19), перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України.
– Кодексу законів про працю, а також ЗУ «Про відпустки» та доповнення їх таким положенням: У разі встановлення Кабінетом
Міністрів України карантину, термін перебування у відпустці без збереження заробітної плати не включається у загальний
строк відпустки без збереження заробітної плати, визначений Кодексом законів про працю та ЗУ «Про відпустки».
Крім цього, Прикінцевими положеннями зазначеного Закону встановлено, що на період встановлення карантину або
обмежувальних заходів, пов’язаних з COVID-19, роботодавець може доручити працівникові виконувати протягом певного
періоду роботу, визначену трудовим договором, вдома, а також надавати працівнику за його згодою відпустку.
З дня оголошення карантину зупиняється перебіг строків звернення за отриманням адміністративних та інших послуг та
строків надання цих послуг, визначених законом. Від дня припинення карантину перебіг цих строків продовжується з
урахуванням часу, що минув до його зупинення.
Забороняється проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності.
Встановлено, що до іноземців та осіб без громадянства, які не змогли виїхати за межі України або не змогли звернутися до
територіальних органів/підрозділів Державної міграційної служби України із заявою про продовження строку перебування на
території України та/або про обмін посвідки на тимчасове/постійне проживання у зв’язку із введенням карантину, не
застосовується адміністративна відповідальність за порушення законодавства про правовий статус іноземців та осіб без
громадянства, якщо такі порушення настали в період чи внаслідок встановлення карантину. Оформлення документів, що
посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, у період введення карантину
здійснюється за місцем звернення особи. Джерело: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-20

ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОДАТКУ НА НЕРУХОМІСТЬ ПІД
ЧАС КАРАНТИНУ
Як відомо, запровадження внаслідок епідемії коронавірусу карантину спричинили
поважні зміни в економіці країни. Аби мінімізувати їх, було ухвалено низку нових законів.
Серед них і Закон № 533 (зі змінами, введеними Законом № 540). Він додав до ПКУ
норму, відповідно до якої об’єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у власності
фізичних або юридичних осіб, не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки, в період з 1 по 31 березня 2020 року. І ось
податківці в Інформаційному листі № 7 уточнили механізм такого звільнення.
Як скористатися звільненням юрособам
Норми даних законів передбачають, що платники податку на нерухоме майно (крім
фізичних осіб) мають право подати уточнюючу податкову декларацію, в якій необхідно
відобразити зміни податкового зобов’язання за відповідний місяць. Отже, зменшення
податкових зобов'язань з податку на нерухоме майно (крім фізичних осіб) за березень
2020 року буде здійснюватися виключно шляхом подання платниками податків
уточнюючих податкових декларацій до податкової декларації за 2020 рік.

В уточнюючих податкових деклараціях платники податку мають право зменшити
суму податкових зобов’язань за І квартал 2020 року (березень 2020 року є третім
місяцем І кварталу) на суму пропорційну одному місяцю кварталу. Наприклад, якщо в
податковій декларації за 2020 р. сума податкових зобов'язань з податку визначена у
розмірі 720 тис. грн. (відповідно, 180 тис. грн. за кожний квартал), платник податку, який
бажає зменшити податкові зобов’язання за період березень 2020 року, має право подати
уточнюючу податкову декларацію з податку на нерухоме майно за 2020 рік, в якій за І
квартали 2020 року зменшити нараховані податкові зобов’язання на 60 тис. грн.
Як скористатися звільненням платникам податку – фізособам
У 2020 році контролюючі органи нараховують фізичним особам податок на нерухоме
майно за 2019 податковий (звітний) рік. Тому вимоги щодо звільнення від
оподаткування, передбачені Законом № 533, будуть враховані при нарахуванні
контролюючими органами податку фізособам – платникам за об’єкти нежитлової
нерухомості вже у 2021 році – за 2020 податковий (звітний) рік.

Джерело: https://interbuh.com.ua/ua/documents/onenews/137709

ТИМЧАСОВО НЕ НАРАХОВУЄТЬСЯ ПОДАТОК
НА ЗЕМЛЮ - ЯК УТОЧНИТИ ПОДАТКОВІ
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
За період з 1 по 31 березня 2020 року не нараховується та не
сплачується плата за землю (земельний податок та орендна плата за
землі державної та комунальної власності), за земельні ділянки, що
перебувають у власності або користуванні, у т.ч. на умовах оренди,
фізичних або юридичних осіб, та використовуються ними в госпдіяльності.
Відповідне послаблення передбачає Закон України від 17.03.2020 р. № 533IX, діє із 18.03.2020 р.(зі змінами, внесеними Законом України від 30.03.2020
р. № 540-IX).
Проте склалося так, що податкові декларації з плати за землю за 2020 рік
вже подані платниками податків. Однак змінами, які вносить Закон № 533,
передбачено, що для зменшення податкових зобов’язань з плати за землю
за період з 1 по 31 березня 2020 року платники мають право подати
уточнюючу податкову декларацію, в якій мають відобразити зміни
податкового зобов’язання зі сплати плати за землю за відповідні місяці.
Таким чином, зменшення податкових зобов’язань по платі за землю за
березень 2020 року для юридичних осіб буде здійснюватися виключно
шляхом подання платниками податків уточнюючих податкових
декларацій.
Що стосується ФОП, то в частині нарахування та сплати земельного
податку та орендної плати вони прирівняні у правовому статусі до
юридичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності. Якщо ФОП мають
правовстановлюючий документ на земельну ділянку, такі особи також
самостійно обчислюють розмір плати за землю (земельного податку та
орендної плати) шляхом подання податкової декларації. Якщо право на
земельну ділянку оформлено на ФОП, то така особа має право подати
уточнюючу податкову декларацію, в якій відобразити зміни
податкового зобов’язання зі сплати плати за землю за березень 2020
року. Звільнення не поширюється на фізосіб – громадян, не суб’єктів
підприємницької діяльності, оскільки норми, які вносить Закон № 533,
передбачають, що звільнення стосується лише земельних ділянок, які
використовуються у госпдіяльності.
Джерело: https://interbuh.com.ua/ua/documents/onenews/137708

ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД СПЛАТИ ЄСВ ДЛЯ
САМОЗАЙНЯТИХ ОСІБ

Відповідно до Закону України від 17.03.2020 р. № 533-IX та змін до Прикінцевих та перехідних положень Закону України
«Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (Закону про ЄСВ)
тимчасово, за періоди з 1 по 31 березня та з 1 по 30 квітня 2020 року звільняють від нарахування, обчислення та сплати
ЄСВ за себе:
- фізичні особи - підприємці, в т. ч. спрощенці;
- особи, які провадять незалежну професійну діяльність;
- члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших
підставах.
До таких періодів та для таких осіб не застосовують вимогу про сплату мінімального страхового внеску, якщо таким
платником не отримано дохід (прибуток) у звітному кварталі або окремому місяці звітного кварталу. Тобто, призупинено
на вказаний період дію абз. 2 п. 2 ч. 1 ст. 7 Закону про ЄСВ.
Таким особам залишили право за власним рішенням нарахувати, обчислити та сплатити ЄСВ за періоди з 1 по 31
березня та з 1 по 30 квітня 2020 року в загальному порядку. Але тоді інформацію про сплачені суми ЄСВ зазначають у
звітності з ЄСВ за звітний період.
Ті, хто скористаються звільненням від нарахування та сплати ЄСВ за березень-квітень 2020 року, у формі №Д5 не
показують суму доходу та суму ЄСВ.
Якщо підприємець скористається звільненням від нарахування та сплати ЄСВ, тоді за підсумками І кварталу 2020 року
він може сплатити ЄСВ лише за січень-лютий 2020 року, який складе за умови сплати мінімального внеску: 1039,06 грн х
2 місяці = 2078,12 грн.
Самозайняті особи сплачують ЄСВ до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом., за І квартал 2020 року треба
сплатити до 20 квітня.
Щодо зарахування у страховий стаж місяців, за які звільнили від сплати ЄСВ – такі періоди включать до страхового
стажу для призначення пенсії та вважатимуть, що страхові суми було сплачено у розмірі мінімального страхового внеску,
визначеного законодавством для кожного з таких періодів.
Джерело: https://buh.ligazakon.net/ua/analitycs/193860_kogo-zvlnili-vd-splati-sv-za-berezen-ta-kvten-2020-roku

ПІДПРИЄМЦІ-СПРОЩЕНЦІ ЗВІЛЬНЯЮТЬСЯ ВІД СПЛАТИ ЄДИНОГО
ПОДАТКУ НА ЧАС ВІДПУСТОК
Відповідно до п. 295.5 ПКУ, підприємці – платники єдиного
податку першої і другої груп, які не використовують працю
найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку
протягом одного календарного місяця на рік на час
відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією
листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і
більше календарних днів. Таке право передбачене п. 295.5
ПКУ.
Аби скористатися таким правом, підприємцю необхідно подати
до територіального органу ДПС заяву у довільній формі з
інформацією про період щорічної відпустки або терміни
тимчасової втрати працездатності з додаванням копії листка
непрацездатності.
Авансові суми єдиного податку, сплачені за період відпустки або
лікарняного підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх
платежів з цього податку за заявою платника єдиного податку.
Зважайте, що в період карантину ЦОП змінюють умови надання
ЦОП
надають адмінпослуги
адмінпослуг. Так, столичні
виключно онлайн.
Зверніть увагу на те, що законодавством не передбачено
звільнення від сплати єдиного внеску на період відпустки чи
непрацездатності.
Якщо ж підприємець скористається правом на відпустку у
квітні 2020 року, то ЄСВ за цей місяць йому теж не доведеться
платити. Такий висновок слідує з положень Закону України від
17.03.2020 р. № 533-IX. Нагадаємо, що завдяки ньому
підприємців за періоди з 1 по 31 березня та з 1 по 30 квітня 2020
року звільняють від нарахування та сплати ЄСВ за себе.
Джерело: https://interbuh.com.ua/ua/documents/onenews/137715

ВІДСТРОЧИЛИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ РРО-НОВАЦІЙ ЧЕРЕЗ ПОШИРЕННЯ
КОРОНАВІРУСУ

Верховна Рада ухвалила «антивірусний» закон, яким відстрочила запровадження
РРО-новацій на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання
виникненню і поширенню коронавірусу.
Йдеться про 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 (COVID19)» від 17.03.2020 р. № 533-IX.
Були відстрочені ключові дати введення РРО для 2, 3, 4 груп ФОПів. Відповідно, відклали
й презентацію безкоштовного програмного РРО «пРРОсто».
Тож, тепер ключові дати такі:
•
01.08.2020 р. — з’явиться можливість користуватися програмними РРО
замість класичних;
•
01.01.2021 р. — розшириться перелік видів діяльності, для яких використання
РРО є обов’язковим, запроваджується механізм «кешбек»;
•
з 01.04.2021 р. — ФОПи-єдинники 2-4 групи мають використовувати РРО
(зокрема, програмні, як альтернативу класичним).
Джерело: ДПСУ на офіційній сторінці у соцмережі Facebook.

ЗАТВЕРДЖЕНО ПЕРЕЛІК ЛІКІВ ТА МЕДВИРОБІВ,
ВВЕЗЕННЯ ЯКИХ ЗВІЛЬНЕНЕ ВІД МИТА ТА ПДВ
ЧЕРЕЗ КОРОНАВІРУС
Кабмін затвердив перелік ліків, медвиробів та медичного обладнання,
необхідних для запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID19), які звільняються від сплати ввізного мита та операції з ввезення яких
на митну територію України звільняються від ПДВ.
Йдеться про нещодавно запроваджені звільнення, передбачені у п. 71
підрозділу 2 р. XX ПКУ та п. 96 р. XXI МКУ.
До зазначеного переліку увійшли:
•
лікарські засоби для надання медичної допомоги хворим з COVID19;
•
дезінфекційні засоби і антисептики;
•
медичне обладнання для закладів охорони здоров’я, що надають
допомогу хворим на COVID-19;
•
засоби індивідуального захисту;
•
медичні вироби для скринінгу хворих;
•
розхідні матеріали для надання медичної допомоги хворим на
COVID-19;
•
медичні вироби, лабораторне обладнання, розхідні матеріали,
реагенти для лабораторних досліджень;
•
інші медичні вироби та лабораторне обладнання.
Такий перелік було затверджено постановою КМУ від 20.03.2020 р. № 224. Ця
постанова чинна з 22.03.2020 (день її опублікування) та діятиме протягом
строку дії п. 71 підрозділу 2 р. XX ПКУ та п. 96 р. XXI МКУ.
Джерело: https://interbuh.com.ua/ua/documents/onenews/137690

НОВИНИ ПОДАТКОВОГО
ЗАКОНОДАВСТВА

ІЗ 28 КВІТНЯ ВСІ РАНІШЕ ЗАРЕЄСТРОВАНІ ЮРОСОБИ
ЗОБОВ’ЯЗАНІ ПОВІДОМИТИ ПРО БЕНЕФІЦІАРІВ

28.04.2020 р. набирає чинності Закон України «Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від
06.12.2019 р. № 361-IX.
Всі раніше зареєстровані юрособи зобов’язані подати держреєстратору
інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності
протягом 3 місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким
буде затверджена форма та зміст структури власності.
Закон також зобов’язує підтримувати інформацію про кінцевого бенефіціарного
власника та структуру власності в актуальному стані, оновлювати її та
повідомляти держреєстратора про зміни протягом 30 робочих днів з дня їх
виникнення, та подавати держреєстратору документи, що підтверджують ці
зміни.

Навіть якщо зміни у структурі та інформації про бенефіціара відсутні, то про
відсутність таких змін все одно слід повідомляти у випадку проведення будь-яких
змін до відомостей про юрособу, що містяться в ЄДР.
За неподання або несвоєчасне подання держреєстратору інформації про
кінцевого бенефіціарного власника юрособи або про його відсутність, або
документів для підтвердження таких відомостей, передбачено штраф на
керівника юрособи або особу, уповноважену діяти від імені юрособи
(виконавчого органу), від 1000 до 3000 НМДГ (від 17000 до 51000 грн.).

ЯКІ МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ ПРО
УНИКНЕННЯ ПОДВІЙНОГО
ОПОДАТКУВАННЯ ДІЮТЬ У 2020 РОЦІ
ДПС надала перелік міжнародних договорів про уникнення
подвійного оподаткування, чинних у 2020 році.
За даними МЗС України, станом на 01.01.2020 р. чинні
міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування
із 70 країнами. Серед них, зокрема, є:
•
Велика Британія (11.08.1993 із змінами 05.12.2019);
•
Ірландія (17.08.2015);
•
Катар (09.04.2019);
•
Кіпр (07.08.2013, зі змінами 28.11.2019);
•
Люксембург (18.04.2017);
•
Мальта (28.08.2017);
•
Чехія (20.04.1999, зі змінами 09.12.2015).
Також у відносинах України з республікою Сербія та
Республікою Чорногорія застосовується Конвенція між
Кабінетом Міністрів України і Союзним Урядом Союзної
Республіки Югославія про уникнення подвійного оподаткування
стосовно податків на доходи і капітал, яка набрала чинності
29.11.2001 р.
Крім того, Україна застосовує договори СРСР про уникнення
подвійного оподаткування, що діють до набуття чинності
новими договорами. Договори СРСР діють у відносинах України
з Іспанією, Малайзією та Японією.
Джерело: лист ДПСУ від 04.02.2020 р. № 1852/7/99-00-09-02-0207

НАЙВАЖЛИВІШІ ЗМІНИ В ОРЕНДІ ДЕРЖАВНОГО ТА
КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА, ЯКІ ДІЮТЬ ІЗ 1 ЛЮТОГО
Із 01.02.2020 р. діє новий Закон України «Про оренду державного та
комунального майна» від 03.10.2019 р. № 157-IX.
Вже не будуть проводитись конкурси на право оренди майна конкурсними
комісіями, складеними із чиновників ФДМУ, міністерств та відомств,
структурних підрозділів виконавчих органів місцевих рад або депутатів
місцевих рад. Існуючі конкурсні комісії підлягають ліквідації.
Замість конкурсів будуть проводитись електронні аукціони в електронній торговій системі ProZorro.Продажі. Усі
документи для участі в аукціоні подають шляхом завантаження електронних копій в особистому кабінеті. Скасовують
необхідність подавати пакети документів на предмет оцінки чиновниками їх «повноти і правильності».

Посадові особи втрачають право вивчати документи потенційних орендарів і приймати рішення про недопуск до участі в
аукціоні. З 1 лютого 2020 року усі без винятку потенційні орендарі (за умови виконання всіх необхідних вимог), отримають
право участі в електронних аукціонах на право оренди державного або комунального майна.
Процедура отримання майна поза конкурсом або аукціоном стає складнішою. Якщо процедура передачі певного майна
поза конкурсом була розпочата за старими правилами, але станом на 1 лютого 2020 року рішення про передачу майна
без конкурсу не прийнято, усі попередні дії для отримання такого майна в оренду втрачають юридичну силу. Після 1
лютого 2020 року потенційні орендарі майна, які мали право на його отримання без конкурсу відповідно до старих
правил, повинні переконатися, що вони відповідають новим вимогам.
Посадові особи втрачають право вимагати від потенційних орендарів здійснювати власним коштом ринкову
оцінку майна, яке планується до передачі в оренду. Якщо залишкова балансова вартість майна перевищує 10% його
первісної вартості, майно виставляють на аукціон за такою залишковою вартістю. Ринкову вартість майна визначить
баланс попиту на це майно з боку потенційних орендарів. Якщо залишкова вартість майна є меншою ніж 10% його
первісної вартості, обов’язок з переоцінки такого майна покладають на балансоутримувача, який не матиме права
перекладати цей обов’язок на потенційних орендарів.
Посадові особи втрачають право обмежувати цільові призначення, за якими підприємці можуть використовувати
вакантне майно, крім майна освітнього, медичного, соціально-культурного або спортивного призначення. До більшості
оголошень про передачу майна в оренду буде включатись інформація про те, що переможець аукціону може
використовувати майно за будь-яким не забороненим законодавством цільовим призначенням на власний розсуд.
Мінімальний строк оренди державного або комунального майна складатиме 5 років, і при цьому якщо договір
оренди строком на 5 років або менше укладено за наслідками проведення аукціону в електронній торговій системі
Prozorro.Продажі, такий договір не підлягатиме нотаріальному посвідченню.

ПОРЯДОК СПРАВЛЯННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ПОДАТКУ У
2020 РОЦІ

Звертаємо Вашу увагу порядок справляння екологічного податку, який регламентується ст.ст.
240-250 ПКУ і у 2020 році не змінився.
Платники екоподатку складають податкові декларації за формою, затвердженою наказом Мінфіну
від 17.08.2015 р. № 715, та подають їх протягом 40 календарних днів, що настають за останнім
календарним днем податкового (звітного) кварталу, до контролюючих органів. Звітувати потрібно за:
а) викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення,
скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти, розміщення протягом звітного кварталу відходів у
спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах — за місцем розміщення стаціонарних
джерел, спеціально відведених для цього місць чи об'єктів;
б) утворення радіоактивних відходів та тимчасове зберігання радіоактивних відходів понад
установлений особливими умовами ліцензії строк — за місцем перебування платника на
податковому обліку у контролюючих органах.
Контролери завважили, що до внесення змін до форми декларації, слід врахувати пропозиції, які
викладені у листах ДФС:
• від 16.01.2019 р. № 1422/7/99-99-12-03-04-17 стосовно обов'язковості складання
платниками екологічного податку окремого додатка 1 до декларації, в частині зобов'язань
за викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення
за кодом 19011000;
• від 26.04.2019 р. № 13932/7/99-99-12-03-04-17 щодо особливостей податкового
адміністрування екологічного податку за викиди двоокису вуглецю з умовним прикладом
розрахунку (обчислення) обсягів викидів двоокису вуглецю.
Граничними термінами подання податкових декларацій та сплати податкових зобов'язань з
екологічного податку вважають за:
• IV квартал 2019 року - 10 лютого 2020 року, а останнім днем сплати податку — 19 лютого
2020 року;
• I квартал 2020 року — 12 травня та 20 травня 2020 року відповідно;
• II квартал 2020 року — 10 серпня та 19 серпня 2020 року відповідно;
• III квартал 2020 року — 9 листопада та 19 листопада 2020 року відповідно;
• IV квартал 2020 року — 9 лютого та 19 лютого 2021 року відповідно.
Джерело: повідомлення ГУ ДПС у Житомирській області

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
Виправляємо помилки з податку на
прибуток поточною декларацією: як
заповнити додаток ВП
ДПС нагадала, що у разі виправлення помилок у звітній (звітній, новій) декларації з податку на прибуток за
період, наступний за періодом, в якому виявлено помилки, платник податку заповнює додаток ВП.
При цьому:
•
у таблиці 1 «Врахування помилки(ок) у звітному (податковому) періоді, наступному за періодом,
за який виявлено помилку» додатка ВП відображають правильні показники за податковий період, який
уточнюється;
•
у таблиці 2 «Результати виправлення помилок(ки)» додатка ВП визначають суму збільшення
(зменшення) податкового зобов’язання з податку на прибуток.
Водночас у складі звітної (звітної, нової) декларації можуть бути уточнені показники за один звітний період
та поданий один додаток ВП.
У заголовній частині додатка ВП зазначають звітний період, який уточнюється, та проставляють відмітку
«Звітна» або «Звітна нова».
Додатки до рядків таблиці 1 додатка ВП, на які є посилання в таблиці 1 додатка ВП, заповнювати та
подавати не потрібно.
Щоправда, разом із декларацією з податку на прибуток платник податків має подати доповнення до неї,
складене за довільною формою, з поясненням проведених виправлень.

Джерело: роз’яснення ДПС із категорії 102.20.02 розділу «Запитання – відповіді з Бази знань» ЗІР
(zir.tax.gov.ua)

КОЛИ ВПЕРШЕ ЗАПОВНЮВАТИ ДОДАТОК ПП ДО ДЕКЛАРАЦІЇ З ПОДАТКУ НА
ПРИБУТОК ТА ДОДАТОК Д6 ДО ДЕКЛАРАЦІЇ З ПДВ
Як відомо, з 1 січня 2020 року скасовано обов’язок складати й подавати окремий звіт про суми податкових пільг.
Завдячуємо цьому постанові Кабміну «Про внесення змін до постанови КМУ від 27.12.2010 р. № 1233» від 31.10.2018 р.
№ 891 (далі — Постанова № 891).
Відтепер облік сум податкових пільг, отриманих суб’єктами господарювання, здійснюватимуть на підставі інформації,
наявної в поданих податкових деклараціях - зазначені зміни набрали чинності 01.01.2020 (п. 2 Постанови № 891).
Декларацію з податку на прибуток доповнили новим додатком ПП "Інформація про суми податкових пільг» згідно наказу
Мінфіну від 14.11.2019 №481, який введено в дію з 20.12.2019
Декларацію з ПДВ доповнили новим додатком Д6 «Розрахунок сум податку на додану вартість, не сплачених суб’єктом
господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг» згідно наказу Мінфіну від 20.11.2019 р. № 488.
Додаток ПП до декларації з податку на прибуток необхідно формувати починаючи зі звітних періодів 2020 року.
Тобто вперше його заповнюватимуть платники податку — квартальники у складі декларації з податку на прибуток за І
квартал 2020 року.
Новий додаток ПП містить інформацію про:
— код податкової пільги згідно з довідником пільг, затвердженим ДПС, та її найменування;
— суму податкових пільг;
— строк користування податковими пільгами у звітному періоді;
— суму податкових пільг, використану за цільовим призначенням.
Додаток ПП до декларації з податку на прибуток в межах року заповнюється наростаючим підсумком, коди для пільг
використовуються із чинного на дату подання довідника пільг.
Додаток Д6 «Розрахунок сум податку на додану вартість, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з
отриманням податкових пільг» потрібно подавати починаючи зі звітного (податкового) періоду за січень 2020 року.
На даний час чинні довідники податкових пільг, наданих чинним законодавством зі сплати податків, зборів, інших
обов’язкових платежів, зокрема — № 95/1 та № 95/2 станом на 01.01.2020, затверджені ДПСУ
Серед таких пільг, зокрема, такі пільги
з податку на прибуток:
11020025 - Сума прибутку, що не підлягає оподаткуванню згідно із міжнародними договорами України
11020301 - Фінансовий результат до оподаткування зменшується: на суму від'ємного значення об'єкта
оподаткування минулих податкових (звітних) років. Положення зазначеного пункту застосовуються з урахуванням
пункту 3 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" цього Кодексу.
з податку на додану вартість:
14060394 - За нульовою ставкою оподатковуються операції з вивезення товарів за межі митної території України у
митному режимі експорту
14060508 - За ставкою 7 відсотків оподатковуються операції з постачання на митній території України лікарських засобів,
дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів
14060465 - Тимчасово до 1 січня 2022 року від оподаткування податком на додану вартість звільняються операції з
постачання відходів та брухту чорних і кольорових металів, а також паперу та картону для утилізації (макулатури та
відходів) товарної позиції 4707 згідно з УКТ ЗЕД.

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
З 9 березня запрацювали зміни до Положення про реєстрацію платників ПДВ
Мінфін наказом від 29.01.2020 р. №30 (зареєстрований в Мін'юсті 14.02.2020 р. за №171/34454) вніс зміни до Положення
про реєстрацію платників податку на додану вартість.
Цей наказ набрав чинності через 10 днів з дня його офіційного опублікування (тобто 9 березня, опубліковано в
"Офіційному віснику України" №16 28.02.2020 р.)
Що змінилося?
1. Удосконалено алгоритм формування ДПСУ індивідуального податкового номера платника ПДВ для фізособи з метою
ідентифікації її першої та повторної реєстрації як платника ПДВ, в тому числі для підприємців, стосовно яких до ЄДР
внесено серію (за наявності) та номер паспорта.
Так, тепер ІПН для фізичних осіб - 12-розрядний числовий номер такої структури:
•
1 - 10-й знаки - реєстраційний номер облікової картки платника податків,
•
11-й та 12-й знаки - контрольні розряди, алгоритм формування яких встановлює ДПСУ.
Для ФОП, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, стосовно яких
замість реєстраційного номера облікової картки платника податків до ЄДР внесено серію (за наявності) та номер
паспорта, 1 - 10-й знаки 12-розрядного індивідуального податкового номера включають номер паспорта.
2. Розширено коло осіб, уповноважених платником ПДВ на подання до контролюючого органу запиту про отримання
витягу з реєстру платників ПДВ. Зокрема, передбачено можливість подати такий запит особою, відповідальною за
ведення бухгалтерського та/або податкового обліку суб’єкта господарювання.
3. Уточнено, що день отримання контролюючим органом з ЄДР відомостей про державну реєстрацію припинення
юридичної особи (крім перетворення) або про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП або в
день внесення до реєстру платників єдиного податку запису про застосування спрощеної системи оподаткування, що не
передбачає сплати ПДВ, до Реєстру вноситься відмітка "Реєстрація особи підлягає анулюванню". Разом із такою
відміткою до Реєстру вноситься підстава для анулювання реєстрації відповідно до п. 184.1 ПКУ та дата виникнення такої
підстави.
У разі наявності стосовно особи у Реєстрі інформації про те, що її реєстрація платником ПДВ підлягає анулюванню, разом
із даними з Реєстру, до дати здійснення анулювання реєстрації оприлюднюються відмітка "Реєстрація особи підлягає
анулюванню", підстава для анулювання реєстрації платника ПДВ та дата виникнення такої підстави
4. У тексті Положення слова "Державна фіскальна служба України" у всіх відмінках замінено словами "Державна
податкова служба України".
5. Також внесено зміни до:
•
Реєстраційної заяви платника податку на додану вартість (Форма № 1-ПДВ);
•
Рішення про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість (Форма № 6-РПДВ).
Цей наказ набрав чинності 9 березня 2020 року (опубліковано в "Офіційному віснику України" №16 28.02.2020 р.)
Джерело «Дебет-Кредит»
https://news.dtkt.ua/taxation/pdv/60813?_ga=2.241662529.2114182533.1583832065-585050806.1563523892

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Коли несплата податковим агентом ПДФО
вважається вчиненою повторно
Суд касаційної інстанції висловив свою точку зору щодо
того, коли платника податків покарають за повторне
порушення у вигляді несплати податків.
Статтею 127 ПКУ встановлено міру відповідальності, яка
покладається на платника податків, у тому числі на
податкового агента, саме за несплату (неперерахування)
податків, до або під час виплати доходу на користь іншого
платника податків. Водночас розмір штрафних санкцій за
вчинення такого порушення визначається (обчислюється) не
відповідно до часу затримки такої несплати (як передбачено ст.
126 ПКУ), а залежно від кількості допущених порушень
протягом певного періоду часу.
Таку позицію висловив ВС/КАС та водночас завважив: кожний
встановлений контролюючим органом факт несплати податку
до або під час виплати доходу є податковим правопорушенням.
Розмір штрафних санкцій не залежить від того, чи виявлено
такі порушення контролюючим органом в межах однієї
перевірки.

Зокрема, суд не підтримав позицію платника податків, який
вважав, що для застосування штрафної санкції (передбаченої
ст. 127 ПКУ) в збільшеному розмірі не достатньо фіксації
декількох випадків порушення податкового законодавства у
одному акті перевірки. Правові наслідки у платника податків
виникають лише на підставі податкового повідомленнярішення, а отже якщо контролери під час однієї перевірки
виявили декілька фактів неперерахування до бюджету ПДФО,
то повторність вчинення порушення відсутня.
Джерело: постанова ВС/КАС від 21.01.2020 р. у справі №
820/11382/15

МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА ПРАЦІВНИКОВІ НА ЛІКУВАННЯ

1. Перерахування допомоги на лікування на рахунок медзакладу.
У разі коли допомогу на лікування працівника або члена його сім’ї першого ступеня споріднення
перераховуватимуть на рахунок закладу охорони здоров’я, роботодавець може керуватися нормою,
прописаною в пп. «а» пп. 170.7.4 ПКУ.
Членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення з метою р. IV ПКУ вважаються її батьки, її
чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, у т.ч. усиновлені (пп. 14.1.263 ПКУ).
Зокрема, пп. «а» пп. 170.7.4 ПКУ серед іншого передбачено, що не включається до оподатковуваного
доходу цільова благодійна допомога, яку надають резиденти — юридичні або фізичні особи в будь-якій
сумі (вартості), зокрема, закладу охорони здоров’я для компенсації вартості платних послуг із лікування
платника податку або члена його сім’ї першого ступеня споріднення, у т.ч. для придбання ліків
(донорських компонентів, протезно-ортопедичних виробів, виробів медичного призначення для
індивідуального користування осіб з інвалідністю), у розмірах, що не перекриваються виплатами з фонду
загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування, крім витрат на:
— косметичне лікування або косметичну хірургію (включаючи косметичне протезування, не
пов’язане з медичними показаннями);
— водолікування та геліотерапію, не пов’язані з хронічними захворюваннями;
— лікування та протезування зубів із використанням дорогоцінних металів, гальванопластики та
порцеляни;
— аборти (крім абортів, які проводять за медичними показаннями, або якщо вагітність стала
наслідком зґвалтування);
— операції зі зміни статі;
— лікування венеричних захворювань (крім СНІДу та венеричних захворювань, причиною яких
стало нестатеве зараження або зґвалтування);
— лікування тютюнової чи алкогольної залежності;
— придбання ліків, медичних засобів і пристосувань, які не включені до переліку життєво
необхідних, затвердженого Кабінетом Міністрів України (ідеться про постанову Кабміну «Деякі
питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» від
25.03.2009 р. № 333).
Заклад охорони здоров’я — юридична особа будь-якої форми власності й організаційно-правової
форми або її відокремлений підрозділ, що забезпечує медичне обслуговування населення на основі
відповідної ліцензії та професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників (ч. 1 ст. 3 Закону
України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 р. № 2801-XII, далі —
Закон № 2801). Перелік закладів охорони здоров’я затверджено наказом МОЗ від 28.10.2002 р. № 385.
Продовження далі

ЗАУВАЖИМО
Загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування нині не запроваджене, тому обмеження щодо
розмірів неоподатковуваної цільової благодійної допомоги, про які згадано в пп. «а» пп. 170.7.4 ПКУ, не діють.
Стосовно документального оформлення — працівник має подати заяву з проханням оплатити лікування, до якої
долучити рахунок-фактуру, виставлений закладом охорони здоров’я, де мають бути перелічені послуги з лікування.
ПДФО та військовий збір
Перерахована з дотриманням установлених у пп. «а» пп. 170.7.4 ПКУ умов допомога не обкладатиметься ані
ПДФО, ані військовим збором. Однак вона підлягає відображенню в податковому розрахунку за формою № 1ДФ з
ознакою «169».
ЗАУВАЖИМО
З огляду на пп. 170.7.5 ПКУ набувач цільової благодійної допомоги, наданої на лікування, має право на її
використання протягом не більш ніж 24 календарних місяці, наступних за місяцем отримання такої допомоги.
Відповідно, якщо цільову благодійну допомогу у вигляді коштів її набувач не використовує протягом зазначеного
строку та не повертає благодійнику до його закінчення, то цей набувач зобов’язаний включити невикористану суму
такої допомоги до складу загального річного оподатковуваного доходу та сплатити податок.
Щоправда, пп. 170.7.6 ПКУ передбачена можливість звернутися до контролюючого органу з поданням щодо
подовження строку використання цільової благодійної допомоги з наведенням обставин, які свідчать про
неможливість її повного використання у визначені строки, а керівник (його заступник або вповноважена особа) такого
контролюючого органу має право прийняти рішення про таке подовження. Якщо контролюючий орган відмовляє в
такому подовженні, його рішення може бути оскаржене в порядку, визначеному для оскарження рішення
контролюючого органу згідно з ПКУ.
Єдиний соціальний внесок
ЄСВ на суму, перераховану закладу охорони здоров’я, нараховувати не потрібно: це безпосередньо випливає з п. 13
р. ІІ Переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою КМУ від 22.12.2010 р. № 1170
(далі — Перелік № 1170).
2. Допомогу на лікування виплачують на руки працівнику
У такій ситуації роботодавцям необхідно звернути увагу на пп. 165.1.19 ПКУ.
Згідно з останнім до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не входять, зокрема,
доходи у вигляді коштів або вартості майна (послуг), що надаються як допомога на лікування та медичне
обслуговування платника податку або члена сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення, дитини, яка перебуває
під опікою або піклуванням платника податку, за умови документального підтвердження витрат, пов’язаних із
наданням зазначеної допомоги (у разі надання коштів), у т.ч., але не виключно, для придбання ліків, донорських
компонентів, протезно-ортопедичних виробів, виробів медичного призначення для індивідуального користування осіб
з інвалідністю, за рахунок коштів благодійної організації або його роботодавця, крім витрат, що компенсуються
виплатами з фонду загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування (повторімося, що такого
фонду нині не створено).

Продовження далі

Медичне обслуговування — діяльність закладів охорони здоров’я та фізичних осіб — підприємців, які
зареєстровані й одержали відповідну ліцензію в установленому законом порядку, у сфері охорони здоров’я, що
не обов’язково обмежується медичною допомогою, але безпосередньо пов’язана з її наданням (ч. 1 ст. 2 Закону
№ 2801).
Медична допомога — діяльність професійно підготовлених медичних працівників, спрямована на профілактику,
діагностику, лікування та реабілітацію у зв’язку з хворобами, травмами, отруєннями і патологічними станами, а
також у зв’язку з вагітністю та пологами (ч. 1 ст. 2 Закону № 2801).
У роз’ясненні з категорії 103.15 розділу «Запитання – відповіді з Бази знань» ЗІР (zir.tax.gov.ua) фахівці ДПСУ,
коментуючи наведену вище норму, рекомендують платникам податку для підтвердження фактично понесених
ними витрат, пов’язаних із лікуванням та медичним обслуговуванням, надавати договори, що ідентифікують
продавця товарів (робіт, послуг) та їх покупця (отримувача), платіжні й розрахункові документи тощо.
Водночас в окремих листах, індивідуальних податкових консультаціях контролери наводять більш розлогі
роз’яснення щодо необхідних підтвердних документів. Скажімо, у листі ДФСУ від 13.03.2017 р. № 5003/6/99-9913-02-03-15 зазначено:
«Такими підтвердними документами можуть бути документи, що підтверджують потребу фізичної особи —
платника податку в лікуванні та медичному обслуговуванні (зокрема, наявність та характеристики хвороби,
травми, отруєння, патологічного стану платника податку), документи про надання таких послуг, що ідентифікують
постачальника послуг та платника податку, якому надаються такі послуги, обсяги та вартість таких послуг:
договори, платіжні та розрахункові документи, акти надання послуг, інші відповідні документи залежно від
необхідного лікування або медичного обслуговування, хвороби та її стану».
Аналогічні документи згадані також в ІПК ДПСУ від 18.09.2019 р. № 290/6/99-00-04-07-03-15/ІПК, ІПК ДФСУ від
10.07.2018 р. № 3055/6/99-99-13-02-03-15/ІПК тощо.
Отже, якщо роботодавець воліє застосувати пп. 165.1.19 ПКУ, окрім традиційної заяви з проханням надати
допомогу на лікування, працівник має потурбуватися про документальне підтвердження. В іншому разі
матеріальну допомогу оподатковуватимуть як звичайну нецільову — за правилами, описаними в публікації
«Матдопомога від роботодавця: порядок надання, облік, оподаткування».
ПДФО та військовий збір
У разі надання необхідних документів не виникатиме ні об’єкта обкладення ПДФО, ані об’єкта
оподаткування військовим збором. Своєю чергою, нарахований та виплачений дохід потрібно буде
відобразити в податковому розрахунку за формою № 1ДФ з ознакою «143».
Єдиний соціальний внесок
Нараховувати ЄСВ на зазначену допомогу не потрібно: це підтверджує п. 14 р. І Переліку № 1170. Згідно з
останнім до виплат, на які не нараховують ЄСВ, належить у т.ч. матеріальна допомога разового характеру, яку
надають окремим працівникам у зв’язку із сімейними обставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей,
поховання.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКА:
КОЛИ ОПОДАТКОВУВАТИ ПДФО?

Якщо запрошеною стороною заходу та за умовами договору отримувачем
інформаційно-консультаційних послуг є роботодавець, то наслідків з ПДФО не
виникає
З метою оподаткування податком на доходи фізичних осіб не включається до
складу оподатковуваних доходів таких фізичних осіб сума, сплачена будь-якою
юридичною або фізичною особою на користь вітчизняних вищих та професійнотехнічних навчальних закладів за здобуття освіти, за підготовку чи перепідготовку
платника податку, але не вище трикратного розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за кожний повний
або неповний місяць навчання, підготовки чи перепідготовки такої фізичної особи
(пп. 165.1.21 ПКУ).
Також, згідно з пп. 165.1.37 ПКУ до складу загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу не включається сума витрат роботодавця у зв’язку з
підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) платника податку згідно із законом.
Професійне навчання працівників здійснюється безпосередньо у роботодавця, на
договірній основі у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, на
підприємствах, в установах або організаціях (ст. 6 Закону України від 12.01.2012
р. №4312-VI «Про професійний розвиток працівників»).
Отже, витрати роботодавця у зв’язку з підвищенням кваліфікації
(перепідготовкою) працівника, не включаються до складу оподатковуваного
доходу такої фізичної особи (працівника).
При отриманні інформаційно-консультаційних послуг (семінари, конференції)
необхідно враховувати умови договору.
Так, якщо працівник приймає участь у семінарах та конференціях, то у разі якщо
запрошеною стороною такого заходу та за умовами договору отримувачем
інформаційно-консультаційних послуг є юридична особа (роботодавець), інтереси
якої представляє працівник, то сума сплачена юридичною особою
(роботодавцем) за участь у семінарі (конференції) не є доходом такого
працівника та об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб.
Якщо за умовами договору запрошеною стороною та отримувачем інформаційноконсультаційних послуг є працівник, то сума, сплачена роботодавцем за участь у
семінарі (конференції) за такого працівника, визначається як додаткове благо, і як
наслідок, включається до складу загального місячного (річного) оподатковуваного
доходу та оподатковується за ставкою 18% та військовим збором за ставкою
1,5%.
Джерело ДПС у Запорізькій області

ЗУ “ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ
ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ УКРАЇНИ ЩОДО ЗАХИСТУ
ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ”
19.01.2020 року набрав чинності ЗУ “Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів
фінансових послуг” № 122-ІХ від 20.09.2019 р.
Законом впроваджуються ряд нововведень щодо принципів
захисту прав споживачів фінансових послуг, відповідальності за
порушення прав споживачів, а також порядку здійснення реклами
фінансових послуг.

Крім того, зазначений Закон встановлює правило тлумачення прав
та обов’язків, передбачених договором за участю споживача
фінансових послуг, на користь такого споживача у разі їх
неоднозначного тлумачення у тексті договору.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/122-20

НОВИНИ У СФЕРІ
УПРАВЛІННЯ
ПЕРСОНАЛОМ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЛІКАРНЯНИХ ЛИСТІВ
Вже всі чули про те, що з 1 квітня 2020 року в Україні буде запроваджено електронні лікарняні листи. Випереджаючи всі
питання, які починають виникати з даного питання, ми вирішили роз’яснити всі деталі.
Отже, що таке електронний лікарняний, як його отримати / використати і так далі.
Найголовніше розуміти, яким нормативним документом передбачено, що електронний лікарняний повністю замінює
“паперовий”:
Постанова КМУ №159 від 03.03.2020 р
(https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-osoblivosti-vedennya-elektronno-a159 )
Джерелом інформації про лікарняний лист буде впровадження електронного реєстру листків непрацездатності, куди
лікар повинен вносити всю необхідну інформацію про лікарняний, передбачену Порядком організації ведення
Електронного реєстру листків непрацездатності. (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/328-2019-%D0%BF).
Згідно з Постановою КМУ Мінсоцполітики, Пенсійного Фонду та ФСС повинні були до 01.04.2020 року налагодити обмін
інформацією серед трьох систем для формування лікарняного в електронному вигляді і обміну інформацією.
Далі функціонувати це повинно наступним чином:
1.
Лікар, який відкриває лікарняний лист, робить це в електронній системі і підписує його своїм ЕЦП (цифровим
підписом).
2.
Далі інформація через реєстр в Пенсійному Фонді автоматично передається до Фонду соціального страхування.
3.
Також інформація передається роботодавцю, який може ознайомитися з нею в особистому кабінеті на сайті ПФУ.
Тобто, для того, щоб мати доступ до електронних листів непрацездатності співробітників, підприємство повинно
зареєструватися на сайті ПФУ на Порталі електронних послуг: https://portal.pfu.gov.ua/sidebar/Templates/HowToReg
Після реєстрації роботодавцю буде доступна інформація по співробітниках, які працюють у нього за основним місцем
роботи, а саме:
– номер лікарняного
– дата відкриття
– дата закриття
– ІПН застрахованого
– ПІБ застрахованого
В ідеалі, така система повинна запрацювати вже з 01.04.2020 року, але це не означає, що з цього часу більше не
видаватимуться лікарняні листи на паперових носіях. Повний відхід від паперових лікарняних планується поступово, по
ходу впровадження електронних, так як електронний лікарняний вимагає внесення в Електронний реєстр усіх докторів, які
мають право видавати лікарняні листи, а також забезпечення технічного боку в лікувальних установах.
Також, поки не зовсім зрозуміло, чи повинен буде роботодавець якимось чином перевіряти коректність оформлення /
заповнення електронного лікарняного листа, або ж, у разі його закриття на Порталі, він буде апріорі вважатися таким,
який може бути прийнятий на оплату.
Ми чекаємо на більш детальну інформацію, яка повинна з’явиться вже з 01.04.2020 року, коли буде виданий перший
електронний лікарняний і, відповідно, з’являться додаткові роз’яснення.
А поки можемо рекомендувати поступово реєструватися на Порталі. Електронний реєстр лікарняних листів уже працює, і
вже зараз зареєстрований роботодавець може подивитися інформацію за листками непрацездатності своїх
співробітників, а також сформувати заявку-розрахунок за лікарняним листком. Але електронним лікарняним, який заміняє
паперовий, така інформація ще не є.

ІНШІ НОВИНИ

ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ
МОВИ ЯК ЄДИНОЇ ДЕРЖАВНОЇ
16 січня 2020 року набрала чинності стаття 32 Закону
України «Про забезпечення функціонування української
мови як єдиної державної», якою визначено, що: мовою
реклами в Україні є державна мова.
При цьому, мовою реклами у друкованих ЗМІ, які
видаються однією з мов ЄС, може бути мова якою
видається
ЗМІ;
організації
закородонного
телерадіомовлення, або які здійснюють мовлення
однією з мов ЄС, поряд із державною мовою можуть
розповсюджувати рекламу тією ж мовою, якою
здійснюється мовлення.
Також встановлено, що особливості використання в
рекламі мов корінних народів та національних меншин
України встановлюються відповідними законами.
Джерело https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ

Номер підготовлений до випуску експертами практики Аутсорсінгу
фінансового менеджменту та бухгалтерського обліку
У разі виникнення питань з наданих матеріалів, будь ласка, надсилайте
свої коментарі або пропозиції за адресою: info@ebskiev.com
Будемо вдячні за зворотній зв’язок!

