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ЗМІСТ
Аутсорсинг бухгалтерського обліку
та оподаткування
●

Закон про податок на Google, а також – дата виникнення
податкових зобов'язань за електронним документом (читати)

●

Прийнято Закон щодо ставки ПДВ при постачанні окремих видів
сільськогосподарської продукції (читати)

●
●
●

Декларацію з прибутку оновлено (читати)
Покроковий алгоритм припинення фізособи-підприємця (читати)
ДСТУ про діловодство: що нового? Чи є привід хвилюватися
бухгалтерові (читати)

Аутсорсинг розрахунку заробітної плати
●
●
●
●

З 4 вересня діють зміни до Порядку розрахунку середньої
заробітної плати №100 (читати)
Нові коди причин непрацездатності е-лікарняних – в додатках до
заяв-розрахунків (читати)
Нова форма об'єднаного звіту з ПДФО, ВЗ та ЄСВ – подавати з ІІІ
кварталу 2021 року (читати)
Єдина звітність з ПДФО, ВЗ та ЄСВ стане щомісячною (читати)

HR консалтинг
●
●
●

Повідомлення про прийняття на роботу: як не помилитися?
Відповідальність за неподання повідомлення (читати)
З 16 липня 2021 року діють типові форми трудових договорів для
надомної та дистанційної роботи (читати)
Чи можна звільнити працівника за відмову від вакцинації –
роз'яснення Мінекономіки (читати)

Юридичний консалтинг

●
●

Бенефіціари: нові держреєстраційні форми (читати)
З 31 серпня Держфінмоніторинг має аналізувати фіноперації за
новим порядком (читати)
З 21 липня 2021 року набирають чинності закони щодо
«нульового декларування» (читати)

Трансфертне ціноутворення
●

Як заповнювати новий звіт про контрольовані операції за 2020 рік
(читати)

Фінансовий аудит
●

Зміни до стандартів бухгалтерського обліку – з 10 серпня 2021
року (читати)
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ЗАКОН ПРО ПОДАТОК НА GOOGLE, А ТАКОЖ
– ДАТА ВИНИКНЕННЯ ПОДАТКОВИХ
ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА ЕЛЕКТРОННИМ
ДОКУМЕНТОМ
Закон України від 03.06.2021 р. № 1525-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
скасування оподаткування доходів, отриманих нерезидентами у вигляді виплати за виробництво
та/або розповсюдження реклами, та удосконалення порядку оподаткування податком на додану
вартість операцій з постачання нерезидентами електронних послуг фізичним особам» (Закон 1524)
встановлює правила оподаткування ПДВ операцій з постачання нерезидентами електронних послуг
фізичним особам. Його ще називають закон про податок на Google, YouTube, Facebook та решту
іноземних електронних сервісів.
Іноземні компанії, які постачають електронні послуги фізособам, будуть зобов'язані зареєструватися
платниками ПДВ за спрощеною процедурою через спеціальний електронний сервіс, якщо загальний
обсяг відповідних операцій перевищує 1 млн грн на рік. Нерезиденти складатимуть спрощену
звітність в електронній формі українською або англійською мовою.
Водночас від сплати ПДВ звільняються операції з постачання послуг з дистанційного навчання через
Інтернет, якщо ця мережа використовується виключно як засіб комунікації між викладачем і слухачем.
Також від ПДВ звільнено операції з постачання освітніх послуг шляхом доступу до публічних освітніх,
наукових та інформаційних ресурсів у мережі Інтернет з галузей знань і спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, якщо їхнє проведення та надання не потребує участі
людини.
З 1 січня 2022 року скасовується ПДВ при оплаті українськими компаніями послуг з виробництва або
розповсюдження реклами за кордоном.
Також, Законом № 1525 внесено важливе уточнення до п. 187.1 ПКУ, який визначає дату
виникнення податкових зобов'язань. Встановлено, що для документів, складених в електронній
формі, датою оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником
податку, вважають дату, зазначену у самому документі як дата його складення, незалежно від
дати накладення електронного підпису.
Закон набув чинності 2 липня 2021 року, за винятком окремих змін, які набирають чинності з 1 січня
2022 року.
Норми окремих пунктів Закону (щодо порядку оподаткування ПДВ операцій з постачання
нерезидентами електронних послуг фізособам) застосовуються до податкових періодів, починаючи з
1 січня 2022 року.
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ПРИЙНЯТО ЗАКОН ЩОДО СТАВКИ ПДВ ПРИ
ПОСТАЧАННІ ОКРЕМИХ ВИДІВ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

Закон від 01 липня 2021 року № 1600-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
ставки податку на додану вартість при оподаткуванні операцій з постачання окремих видів
сільськогосподарської продукції» введено в дію з 01 серпня 2021 року.
Законом відновлено ставку ПДВ 20% при оподаткуванні операцій з постачання на митній
території України та ввезення на митну територію України сільськогосподарської продукції,
що класифікується за такими кодами згідно з УКТ ЗЕД: 0102 (велика рогата худоба, жива); 0103
(свині, живі), 0104 10 (вівці живі), 0401 (в частині молока незбираного), 1002 (жито), 1004 (овес), 1204
00 (насіння льону, подрiбнене або неподрiбнене), 1207 (насіння та плоди інших олійних культур,
подрiбненi або неподрiбненi), 1212 91 (цукрові буряки).
Відповідно залишили ставку ПДВ у 14% по операціях з постачання такої продукції: 1001 (пшениця і
суміш пшениці та жита (меслин), 1003 (ячмінь), 1005 (кукурудза), 1201 (соєві боби, подрiбненi або
неподрiбненi), 1205 (насіння свиріпи або ріпаку, подрiбнене або неподрiбнене), 1206 00 (насіння
соняшнику, подрiбнене або неподрiбнене).
Законопроект передбачав для тих товарів, щодо яких відновлено ставку ПДВ 20%, такі
особливості:
- якщо перша подія при постачанні цих товарів відбулася до набрання чинності цим Законом, то
перерахунок ставки ПДВ і суми податку на дату настання другої події не здійснюється;
- якщо після набрання чинності цим Законом відбудеться повернення попередньої оплати (авансу)
або поставлених таких товарів, то перша подія при постачанні яких відбулася до вказаної дати,
коригування сум податкових зобов’язань з ПДВ здійснюється, виходячи із ставки ПДВ 14 %;
- якщо після набрання чинності цим Законом відбудеться постачання цих товарів або перерахування
коштів у зв’язку із збільшенням кількості або вартості таких товарів, перша подія при постачанні яких
відбулася до вказаної дати, то коригування сум податкових зобов’язань з ПДВ здійснюється, виходячи
із ставки ПДВ 20 %.
У разі здійснення платником ПДВ операцій з постачання на митній території України таких товарів, які
були придбані до набрання чинності цим Законом, за таким платником податку зберігається
податковий кредит з ПДВ у розмірі, який був нарахований при придбанні таких товарів. Таким чином,
ставка 20% ПДВ застосовуватиметься тільки щодо виникнення податкових зобов’язань за операціями
після набрання чинності цим Законом.
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ДЕКЛАРАЦІЮ З ПРИБУТКУ ОНОВЛЕНО

Мінфін наказом від 04.06.2021 р. №317 (зареєстрований в Міністерстві юстиції від 04.08.2021 р. за
№1014/36636) вніс зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств –
декларацію доповнено новим рядком 7.1, а також внесено зміни до додатків ПН, РІ та АМ.
Оновлена форма декларації набрала чинності з 17 серпня, з дня опублікування. Наказ опубліковано
17 серпня 2021 року в «Офіційному віснику» № 63.
Відповідно до п. 46.6 ПКУ оновлені форми податкової звітності повинні застосовуватися для
звітування за період, наступний за періодом їхнього офіційного опублікування. Оскільки наказ було
затверджено та опубліковано у серпні 2021 року, то вперше за оновленою формою декларації з
податку на прибуток слід буде звітувати за ІV квартал 2021 року.
Декларацію приведено у відповідність до чинних норм ПКУ (враховуючи зміни, внесені
законами №466, №786, №962, №1072 і №1117). А саме:

1. Декларацію доповнено новим рядком 7.1 щодо відображення інформації у разі здійснення
діяльності нерезидентом на території України через постійне представництво, з урахуванням
прийнятих законами № 466, №786, №1117 змін до пп. 133.2.2 та пп. 141.4.7 ПКУ. У зносці, зокрема,
уточнено, що у разі здійснення нерезидентом діяльності на території України через постійне
представництво зазначається код за ЄДРПОУ такого постійного представництва. Якщо нерезидентом
здійснюється діяльність через неакредитований відокремлений підрозділ, зазначається
ідентифікатор об'єкта оподаткування згідно з повідомленням про такий об’єкт оподаткування,
поданим до контролюючого органу відповідно до вимог п. 63.3 ПКУ.
2. У додатках до Декларації внесено зміни:
- у додаток ПН – щодо можливості відображення інформації про нерезидента, який є бенефіціарним
(фактичним) отримувачем (власником) доходу із джерелом походження з України у разі застосування
відповідно до ст. 103 ПКУ положення міжнародного договору України з країною, резидентом якої є
відповідний бенефіціарний (фактичний) отримувач (власник) такого доходу. А саме «Відмітку про
відсутність статусу юридичної особи» доповнено новою позицією.
- у додаток РІ – щодо:
● виключення різниці, на яку збільшується фінансовий результат до оподаткування, – на суму
витрат, понесених платником податків при здійсненні операцій з нерезидентами, якщо такі
операції не мають ділової мети (редакція підпункту 140.5.15 ПКУ діяла до 01.01.2021);
● доповнення новою різницею щодо збільшення фінансового результату до оподаткування
податкового (звітного) періоду на суму витрат, пов’язаних із виконанням умов договору про
надання бюджетного гранта, понесених у поточному звітному періоді за рахунок таких грантів
(але не більше суми таких грантів) та включених до складу витрат поточного звітного періоду
відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних
стандартів фінансової звітності (підпункт 140.5.16 ПКУ);
● доповнення новими різницями щодо зменшення фінансового результату до оподаткування
податкового (звітного) періоду:
● на суму бюджетних грантів, отриманих платником податку та включених до складу доходів
звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або
міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункт 140.4.8 ПКУ);
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● на суму отриманої одноразової компенсації суб’єктам господарювання відповідно до Закону

України «Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період
здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2» та включеної до складу доходів звітного періоду відповідно до
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів
фінансової звітності (пункт 54 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ);
● на суму списаних штрафних санкцій і пені відповідно до пункту 23 та списаного податкового
боргу відповідно до пункту 24 підрозділу 10 розділу XX Кодексу та включених до складу доходів
звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або
міжнародних стандартів фінансової звітності (пункт 54 підрозділу 4 розділу ХХ Кодексу).
- у додатку АМ після рядка за кодом А17 доповнено новим рядком КП такого змісту «Капіталізовані
проценти, включені до собівартості необоротних активів (підпункт 138.3.2 пункту 138.3 статті 138
розділу III Податкового кодексу України)».
Вперше за оновленою формою декларації з податку на прибуток слід буде звітувати за ІV квартал
2021 року.
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ПОКРОКОВИЙ АЛГОРИТМ ПРИПИНЕННЯ
ФІЗОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ
Як фізичній особі-підприємцю (ФОП) припинити здійснення своєї діяльності – загальні правила.
Етап 1: Підготовка до ліквідації
Перед тим як ФОП буде здійснювати безпосередньо дії з припинення підприємницької діяльності, він
має:
1) якщо працював не сам, а наймав для здійснення діяльності працівників, необхідно з ними розірвати
трудові відносини – п.1 ч.1 ст.40 КЗпП.
2) розірвати всі діючі договори (договори оренди, постачання, надання послуг тощо).
Коли у ФОП є дебіторська чи кредиторська заборгованість, то після ліквідації ФОП зобов’язання за
укладеними договорами не припиняються, а залишаються за нею як фізичною особою.
3) потрібно перевірити, чи правильна інформація зазначена в ЄДР щодо ФОП. Якщо вона буде
неправильною, наприклад дані з ЄДР відрізнятимуться від паспортних даних фізособи, яка працює
як ФОП, то потрібно внести зміни в ЄДР і виправити ситуацію.
Перевірити на сайті Мін’юсту (usr.minjust.gov.ua): в формі, що з’явиться у полі «Отримати відомості
про», поставити позначку навпроти «фізичну особу-підприємця». Перевірити інформацію про ФОП.
Якщо все сходиться, то переходимо до наступного етапу. Якщо є неточності або взагалі дані в ЄДР
про вас як ФОП не внесені (якщо ФОП був створений до 01.07.2004 р.), то слід виправити ситуацію.
Для цього варто подати реєстратору заяву за формою 1, затверджену наказом Мін’юсту від
18.11.2016 р. № 3268/5.
Етап 2: Виключаємо ФОП з ЄДР
Внесення запису до ЄДР про припинення підприємницької діяльності ФОП – подати реєстратору
заяву за формою 1. Заяву про припинення ФОП в електронному вигляді можна зробити через
вебпортал «Дія» (diia.gov.ua). У день внесення запису у ЄДР буде повідомлено податкову службу,
органи держстатистики та Пенсійний фонд.
Етап 3: Зняття з обліку
З дати зняття ФОП з обліку припиняється нарахування податків для ФОП, але фізична особа, яка
була підприємцем, продовжує обліковуватися в податковій як фізособа — платник податків, що
отримував дохід від підприємницької діяльності (п.п. 6 п. 11.18 Порядку № 1588). Після ліквідації ФОП
фізособа-громадянин має провести остаточні розрахунки за зобов’язаннями ФОП. Також можлива
позапланова документальна перевірка (п.п. 78.1.7 ПКУ).
Зняття з ЄСВ-обліку: останнім місяцем, за який буде нараховано ЄСВ, буде місяць, на який припадає
дата його припинення. Після внесення даних до ЄДР про припинення ФОП фізособі необхідно подати
ліквідаційну звітність з ЄСВ. Така звітність подається у складі ліквідаційної звітності з єдиного податку
чи ліквідаційної декларації про доходи і майновий стан.
Етап 4: Закриття банківських рахунків
Після припинення здійснення підприємницької діяльності і закриття ФОП фізособа має закрити
поточні банківські рахунки, відкриті у фінансових установах на ФОП.
Етап 5: Скасування електронного підпису
Після припинення ФОП фізособа має скасувати дію електронного підпису (КЕП), який вона
використовувала для здійснення підприємницької діяльності – звернутися до того органу, який
згенерував цей ключ. Цей ключ сам втратить свою чинність після закінчення терміну дії сертифіката
ключа.
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ДСТУ ПРО ДІЛОВОДСТВО: ЩО НОВОГО? ЧИ Є
ПРИВІД ХВИЛЮВАТИСЯ БУХГАЛТЕРОВІ
З 1 вересня 2021 року набув чинності ДСТУ 4163:2020 про правила складання документів.
Як і попередній ДСТУ 4163-2003, новий документ містить вимоги до складання організаційнорозпорядчих документів:
— організаційних (положення, статути, посадові інструкції, штатні розписи тощо);
— розпорядчих (постанови, рішення, накази, розпорядження);
— інформаційно-аналітичних (акти, довідки, доповідні і пояснювальні записки, службові листи тощо).
Поширюється ДСТУ на усі держоргани, органи місцевого самоврядування, установи, підприємства,
організації та інших юридичних осіб незалежно від форми власності. Для фізичних осібпідприємців цей стандарт має рекомендаційний характер.
1. Підпис. Тепер цей реквізит матиме такий вигляд:
Тобто повні ініціали або по батькові не вказуються. Тільки ім’я і прізвище (без по батькові) треба
писати в усіх інших реквізитах.
2. Дата. При цифровому і словесно-цифровому позначенні день місяця повинен завжди складатися
з двох цифр. Якщо пишемо дату тільки цифрами, то після неї ні слово «рік», ні «р.» не ставимо.
3. Місце складання документа. Щоб вказати місце складання документа, наприклад, місто Київ, то
слово «місто» або «м.» перед ним ставити не треба. У всіх інших випадках, як і раніше, скорочення
«м.», «с.», «смт» тощо використовуємо.
4. Ознайомлення з документом. У переліку реквізитів з’явився реквізит «відмітка про ознайомлення
з документом» (враховувати зміни в частині підпису).
Коли ДСТУ не важливий
Перелік обов’язкових реквізитів первинних документів передбачений у Законі України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV (Закон про бухоблік)
і в Положенні про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене
наказом Мінфіну від 24.05.95 р. № 88 (Положення № 88).
Новий ДСТУ не впливає на визнання в бухгалтерському обліку первинних документів дійсними. ДСТУ
регулює лише місце розташування і зовнішній вигляд реквізитів. Якщо оформити в первинних
документах реквізити не у відповідності з рекомендаціями ДСТУ, то недійсними їх визнати не мають
права.
Крім того, відповідно до Закону про бухоблік і Положення № 88 – неістотні недоліки у документах, що
містять відомості про госпоперації, не є підставою для невизнання господарської операції, якщо
це не заважає її ідентифікації. Ця позиція неодноразово підтверджувалася Верховним Судом
України.
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Регулювання щодо касових і розрахункових документів здійснюється спеціальними нормативноправовими актами:
— Положенням, затвердженим постановою правління НБУ від 29.12.2017 р. № 148, — для касових
документів;
— Положенням, затвердженим наказом Мінфіну від 21.01.2016 р. № 13, — для розрахункових.
Визнати касові або розрахункові документи недійсними через невідповідність ДСТУ не можна.
Новий ДСТУ не стосується договорів, визнати недійсним договір через невідповідність новому
ДСТУ не можна. За недотримання ДСТУ в кадрових документах штрафів немає.
Коли ДСТУ важливий:
Судовий процес. Дотримуватися ДСТУ важливо під час засвідчення копій документів, що
додаються до позовів, апеляційних і касаційних скарг.
Офіційні документи держорганів. Невідповідність ДСТУ в реквізитах документів, що видаються
держорганами, може вплинути на їх дійсність.
Тендери. З документами, що не відповідають ДСТУ, можуть виникнути проблеми під час участі у
тендерах. адже там досить суворі правила до зовнішнього вигляду документів.
ДСТУ не привніс зміни в бухгалтерський облік, при оформленні первинних бухгалтерських
документів необхідно орієнтуватися на Закон про бухоблік і Положення № 88.
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АУТСОРСИНГ
РОЗРАХУНКУ
ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
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З 4 ВЕРЕСНЯ ДІЮТЬ ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ
РОЗРАХУНКУ СЕРЕДНЬОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ №100
Постановою КМУ від 01.09.2021 № 917 внесено зміни до Порядку № 100. Постанова № 917 діє з 4
вересня 2021 року (було опубліковано в «Урядовому кур’єрі» 4 вересня 2021 року).
Нагадаємо про зміни, які відбулися раніше, з 12 грудня 2020 року (постанову КМУ від 09.12.2020
№ 1213) – було встановлено нові правила врахування премій у розрахунку середньої заробітної
плати. До цього порядок врахування премій та винагород був різним і залежав від періоду, за який ці
виплати нараховані.
Винагороду за результатами праці за рік («13-ту зарплату», як її часто називали), з Порядку №100
взагалі прибрали.
З 12 грудня 2020 року зазначили новий підхід до врахування премій та інших багатомісячних виплат:
премії та інші виплати, які виплачуються за два місяці або більш тривалий період, при обчисленні
середньої заробітної плати включаються шляхом додавання до заробітку кожного місяця
розрахункового періоду частини, що відповідає кількості відпрацьованих робочих днів періоду
(місяців), за які такі премії та інші виплати нараховані.
З 4 вересня 2021 року (згідно Постанови № 917) – уніфікація правил врахування премій в розрахунку
середньої заробітної плати: правила для місячних премій та для кількамісячних премій стали
однакові: премії (в тому числі за місяць) та інші заохочувальні виплати за підсумками роботи за
певний період під час обчислення середньої заробітної плати враховуються у заробіток періоду, який
відповідає кількості місяців, за які вони нараховані, починаючи з місяця, в якому вони нараховані.
Крім того, з 4 вересня 2021 року за Постановою № 917 у розрахунку середньої заробітної плати не
враховуються:
-

виплати, пов’язані зі святковими датами;
грошова винагорода за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов’язків.

Листом від 10.09.2021 р. №4711-06/45145-07 Мінекономіки надало роз’яснення щодо
застосування положень Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 08.02.95 N 100 (зі змінами). На перерахунок – три місяці (з 04.09.2021
р. по 03.12.2021 р.).
Тимчасова норма у Постанові №917:
Працівникам, яким у період з 12 грудня 2020 р. по 4 вересня 2021 р. обчислення середньої
заробітної плати було здійснено відповідно до Порядку №100 без врахування нарахованих у цьому
періоді премій та виплат за підсумками роботи за певний період, протягом трьох місяців після
набрання чинності постановою № 917 здійснюється перерахунок середньої заробітної плати з
урахуванням пункту 3 Порядку №100, затвердженого Постановою №917.
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НОВІ КОДИ ПРИЧИН
НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ Е-ЛІКАРНЯНИХ –
В ДОДАТКАХ ДО ЗАЯВ-РОЗРАХУНКІВ
Фонд соціального страхування інформує, що при заповненні заяви-розрахунку на фінансування для
надання матеріального забезпечення застрахованим особам за рахунок коштів Фонду за
електронними листками непрацездатності слід застосовувати нові коди для відображення причин
непрацездатності в додатках.

Причина непрацездатності

Додаток до
заявирозрахунку

1 - Тимчасова непрацездатність внаслідок
захворювання або травми, що не
пов’язані з нещасним випадком на
виробництві

1.1.

Захворювання або травма загального
характеру із позначкою про зв’язок
випадку тимчасової
непрацездатності з професійною
діяльністю пацієнта

11 - Тимчасова непрацездатність
внаслідок професійного захворювання

1.3.

12 - Тимчасова непрацездатність
внаслідок нещасного випадку на
виробництві

1.3.

Вагітність і пологи

2 - Вагітність і пологи

1.1.

Догляд за хворою дитиною

3 - Необхідність догляду за хворою
дитиною

1.1.

Догляд за хворим членом сім’ї

4 - Необхідність догляду за хворим
членом сім’ї

1.1.

Догляд за дитиною у разі хвороби
особи, яка доглядає за дитиною

5 - Необхідність догляду за дитиною віком
до трьох років або дитиною з інвалідністю
віком до 18 років у разі хвороби матері
або іншої особи, яка доглядає за такою
дитиною

1.1.

Карантин

6 - Карантин, встановлений відповідно до
законодавства

1.1.

Ортопедичне протезування

7 - Протезування з поміщенням у
стаціонар протезно-ортопедичного
підприємства

1.1.

Лікування в санаторно-курортному
закладі

8 - Перебування у відділенні санаторнокурортного закладу

1.1.

Категорія медичного висновку

Захворювання або травма загального
характеру
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Переведення особи на легшу роботу

9 - Тимчасове переведення застрахованої
особи відповідно до медичного висновку
на легшу, нижчеоплачувану роботу

1.1.

Переведення особи на легшу роботу із
позначкою про зв’язок випадку
тимчасової непрацездатності з
професійною діяльністю пацієнта

9 - Тимчасове переведення застрахованої
особи відповідно до медичного висновку
на легшу, нижчеоплачувану роботу із
позначкою про зв’язок випадку
тимчасової непрацездатності з
професійною діяльністю пацієнта

1.4.

Обсервація, самоізоляція під час дії
карантину, установленого Кабінетом
Міністрів України з метою запобігання
поширенню гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2

10 - Перебування в самоізоляції,
обсервації під час дії карантину,
встановленого Кабінетом Міністрів
України з метою запобігання поширенню
гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-СoV-2

1.1.

14

НОВА ФОРМА ОБ'ЄДНАНОГО ЗВІТУ З ПДФО, ВЗ ТА
ЄСВ – ПОДАВАТИ З ІІІ КВАРТАЛУ 2021 РОКУ
Наказом Мінфіну від 19.05.2021 р. № 278 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України
від 13 січня 2015 року № 4» (Наказ № 278) внесені зміни до наказу від 13.01.2015 р. № 4.
Податковий розрахунок доповнено розділом III «Розгорнута інформація про бюджетні гранти» для
платників податків, які виплачують такий вид доходів.
На виконання Наказу № 278 додано такі форми оновленої звітності:

● F/J 0500107 - Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь
●

●

●
●
●
●

платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого
єдиного внеску;
F/J 0510107 - Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення)
застрахованим особам Додаток 1 до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого
(сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а
також сум нарахованого єдиного внеску (Д1) (пункт 1 розділу IV);
J0510207 - Відомості про осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та
відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
віку та/або при народженні дитини, усиновленні дитини, та осіб із числа непрацюючих
працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьківвихователів, які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, дитиною, хворою на
тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне
орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний
параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне
захворювання нирок IV ступеня, за дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує
трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність, а також
непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю I групи або за
особою похилого віку, яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього
догляду або досягла 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують
допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства, та нарахування сум єдиного
внеску за патронатних вихователів, батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу,
прийомних батьків, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства
Додаток 2 (Д2) (пункт 2 розділу IV);
J0510307 - Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу Додаток 3 (Д3) (пункт 3
розділу IV);
F/J 0510407 - Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на
доходи фізичних осіб та військового збору Додаток 4 ДФ (пункт 4 розділу IV);
F/J 0510507 - Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби
Додаток 5 (Д5) (пункт 5 розділу IV);
F/J 0510607 - Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб
відповідно до законодавства Додаток 6 (Д6) (пункт 6 розділу IV).

За новою формою зазначена звітність подається починаючи з III кварталу 2021 року.
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ЄДИНА ЗВІТНІСТЬ З ПДФО, ВЗ ТА ЄСВ СТАНЕ
ЩОМІСЯЧНОЮ
29 вересня 2021 року Уряд ухвалив проект Закону про внесення змін до ПКУ щодо подання єдиної
звітності з ЄСВ і ПДФО (№ 6120 від 30.09.2021 р.).
Проектом пропонується внести зміни до статей 51, 170, 172-174 та 176 ПКУ в частині зміни
податкового періоду з квартального на місячний для подання платниками податків, у тому числі
податковими агентами, платниками єдиного внеску, контролюючим органам податкового розрахунку
сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, сум утриманого
з них податку та сум нарахованого єдиного внеску.
Тобто податкові агенти повинні будуть подавати цю звітність за підсумками кожного місяця.
У разі прийняття закону він почне діяти з 1 січня 2022 року.
Відповідно вперше звітувати за новими правилами буде необхідно з 2022 року.
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ НА
РОБОТУ: ЯК НЕ ПОМИЛИТИСЯ?
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕПОДАННЯ
ПОВІДОМЛЕННЯ
Відповідно до Постанови КМУ від 17.06.2015 р. № 413 (Постанова № 413) роботодавці подають до
податкової служби Повідомлення про прийняття працівників на роботу (далі — Повідомлення), але
його подання викликає чимало запитань. Вимога до роботодавця повідомляти орган податкової
служби про прийняття працівника на роботу встановлена ч. 3 ст. 24 КЗпП.
Відповідно до її норм працівник не може бути допущений до роботи без одночасного виконання
таких окремих умов:
— без укладення трудового договору, оформленого наказом (розпорядженням) та
— без повідомлення податкового органу про прийняття працівника на роботу.
Подається Повідомлення за формою, наведеною в додатку до Постанови № 413.
Повідомляти про прийняття працівників на роботу зобов’язані всі роботодавці, як юридичні особи,
так і фізичні особи, що використовують найману працю. Подається Повідомлення до
територіальних органів Державної податкової служби за місцем обліку роботодавця як платника
ЄСВ. Необхідно повідомляти про прийняття на роботу осіб, з якими укладаємо трудовий
договір або трудовий контракт.
Незалежно від того, в якій формі укладається трудовий договір — усній чи письмовій, обов’язковим є
видання роботодавцем наказу про прийняття працівника на роботу.
Повідомлення необхідно подавати при прийнятті на роботу за трудовим договором незалежно від
того:
— на основне місце роботи чи за сумісництвом (як зовнішнім, так і внутрішнім) прийнятий працівник;
— який вид трудового договору укладається (безстроковий/строковий, для виконання
тимчасових/сезонних робіт);
— громадянина чи іноземця приймають на роботу;
— за переведенням з іншого підприємства, за направленням з Центру зайнятості приймають
працівника тощо.
Не потрібно подавати повідомлення про прийняття на роботу:
— керівника підприємства;
— членів виконавчого органу господарського товариства, відомості про яких включені до Єдиного
держреєстру юросіб, ФОП та громадських формувань (далі — ЄДР). Податкова служба отримує
інформацію про їх працевлаштування безпосередньо з ЄДР у день реєстрації змін.
Також не треба повідомляти про осіб, з якими не оформлюються трудові відносини: осіб, що
виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами, та осіб, які стажуються.
Строк подання.
Повідомлення про прийняття працівника на роботу повинно бути подане до початку роботи
працівника за укладеним трудовим договором.
Чи можна подати Повідомлення в день допуску працівника до роботи? Так, якщо працівник
приступить до роботи пізніше, ніж буде подане Повідомлення. Наприклад, якщо працівник починає
свою роботу о 16:00, а Повідомлення надано о 09:00, то приписи ст. 24 КЗпП порушені не будуть.

18

Способи подання визначено в Постанові № 413:
1) засобами електронного зв’язку з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП);
2) на паперових носіях разом з копією в електронній формі;
3) на паперових носіях, якщо в Повідомленні зазначена інформація про прийняття не більше ніж 5
осіб.
Подання Повідомлення поштою постановою № 413 не передбачено.
Нюанси заповнення реквізиту 4 «Категорія особи»:
— «1» — коли приймаємо на роботу працівника за основним місцем роботи, у тому числі якщо для
нього це перше місце роботи та він не має трудової книжки;
— «2» — якщо укладаємо трудовий договір із сумісником, у тому числі окремий трудовий договір на
внутрішнє сумісництво із уже працюючим у роботодавця працівником.
За неподання Повідомлення передбачено штраф у розмірі однієї мінімальної заробітної плати
(6000 грн, а з 01.12.2021 р. — 6500 грн, абзац дев’ятий ч. 2 ст. 265 КЗпП). Якщо порушення вчинене
повторно протягом року, штраф – дві мінімальні заробітні плати (абзац десятий ч. 2 ст. 265 КЗпП).
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З 16 ЛИПНЯ 2021 РОКУ ДІЮТЬ
ТИПОВІ ФОРМИ ТРУДОВИХ
ДОГОВОРІВ ДЛЯ НАДОМНОЇ ТА
ДИСТАНЦІЙНОЇ РОБОТИ
16 липня опублікований та набрав чинності Наказ Мінекономіки від 05.05.2021 р. №913-21
(зареєстрований в Мін'юсті 06.07.2021 р. за №886/36508), яким затверджено типові форми трудових
договорів про надомну та дистанційну роботи:

● Типову форму трудового договору про надомну роботу;
● Типову форму трудового договору про дистанційну роботу.
З 27 лютого діє Закон №1213-IX щодо запровадження двох самостійних видів (форм) роботи –
дистанційної та надомної. Для цього у КЗпП введено дві нові статті:

● Стаття 60-1 «Надомна робота»;
● Стаття 60-2 «Дистанційна робота».
В них, крім порядку оформлення таких видів робіт, також прописано про типові форми трудового
договору про надомну та дистанційну роботи та їх затвердження Мінекономіки.
Додержання письмової форми є обов’язковим при укладенні трудового договору про надомну та
дистанційну роботу.
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ЧИ МОЖНА ЗВІЛЬНИТИ
ПРАЦІВНИКА ЗА ВІДМОВУ ВІД
ВАКЦИНАЦІЇ – РОЗ'ЯСНЕННЯ
МІНЕКОНОМІКИ
Відповідно до статті 284 Цивільного кодексу України надання медичної допомоги фізичній особі, яка
досягла чотирнадцяти років, провадиться за її згодою. Повнолітня дієздатна фізична особа, яка
усвідомлює значення своїх дій і може керувати ними, має право відмовитися від лікування.
Статтею 43 Основ законодавства про охорону здоров’я України визначено, що для застосування
методів діагностики, профілактики та лікування необхідна згода інформованого відповідно до статті
39 цих Основ пацієнта.
Частиною шостою статті 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» також
передбачено, що повнолітнім дієздатним громадянам профілактичні щеплення проводяться за їх
згодою після надання об’єктивної інформації про щеплення, наслідки відмови від них та можливі
поствакцинальні ускладнення.
Крім того, у пункті 3 своєї Резолюції 2361 (2021) Парламентська асамблея Ради Європи закликає та
рекомендує інформувати громадян про те, що вакцинація не є обов’язковою і що ніхто не може
зазнавати політичного, соціального чи іншого тиску для проходження вакцинації, а також
забезпечити, щоб ніхто не піддавався дискримінації за те, що не пройшов вакцинацію.
Відповідно до статті 2-1 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) будь-яка дискримінація у
сфері праці, пряме або непряме обмеження прав працівників залежно, зокрема від стану здоров’я, не
допускається.
Слід зауважити, що статтею 43 Конституції України також гарантоване право кожного на працю, що
включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно
погоджується. Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення.
З ініціативи власника або уповноваженого ним органу трудовий договір може бути розірвано, зокрема
у випадку виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок
стану здоров’я, що перешкоджає продовженню даної роботи (пункт 2 частини першої статті 40 КЗпП).
Водночас таке звільнення може бути проведено лише на підставі фактичних даних, які
підтверджують, що внаслідок стану здоров’я (стійкого зниження працездатності) працівник не може
належно виконувати покладені на нього трудові обов’язки чи їх виконання протипоказано за станом
здоров’я (пункт 21 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами
трудових спорів» від 06.11.1992 року № 9).
Зауважимо, що звільнення працівника з цієї підстави не є заходом дисциплінарного стягнення. Згідно
зі статтею 147 КЗпП за порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один з
таких заходів стягнення: 1) догана; 2) звільнення.
Разом з тим, пунктом 24 Типових правил внутрішнього трудового розпорядку для робітників і
службовців підприємств, установ, організацій, затверджених постановою Держкомпраці СРСР за
погодженням з ВЦРПС від 20.07.1984р. № 213 (які зберегли свою чинність в частині, що не суперечить
законодавству України), визначено, що порушення трудової дисципліни – це невиконання чи
неналежне виконання з вини працівника покладених на нього трудових обов’язків. Отже, відмова
працівника від вакцинації не може вважатися порушенням трудової дисципліни.
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Крім цього, Дорожньою картою з впровадження вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, і проведення масової вакцинації у відповідь на пандемію
COVID-19 в Україні у 2021 - 2022 роках, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я від
24.12.2020 № 3018 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України 09.02.2021 р. № 213),
встановлено, що вакцинація від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні буде добровільною для
усіх груп населення та професійних груп.
Враховуючи вищевикладене, не вбачається правових підстав у роботодавця примушувати
працівників вакцинуватися від коронавірусної хвороби COVID-19 та/або притягати їх до
дисциплінарної відповідальності за відмову вакцинуватися від цієї хвороби.
За матеріалами: Мінекономіки
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ЮРИДИЧНИЙ
КОНСАЛТИНГ

ФІНАНСОВА
ЗВІТНІСТЬ
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БЕНЕФІЦІАРИ: НОВІ
ДЕРЖРЕЄСТРАЦІЙНІ ФОРМИ
Наказ Мін'юсту «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016
року № 3268/5» від 29.06.2021 р. № 2320/5 набув чинності від 11.07.2021.
Услід за затвердженням наказом Мінфіну № 163 форми та змісту структури власності Мін'юст
коментованим документом підкоригував і реєстраційні форми для юридичних осіб.
З 11 липня 2021 року державному реєстратору в новій редакції потрібно подавати форми:
● 2 «Заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів
влади)»;
● 4 «Заява щодо державної реєстрації юридичної особи — громадського формування»;
● 6 «Заява щодо підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної
особи».
Серед основних змін такі:
● з форм 2 та 4 прибрали сторінку з додатковими відомостями про кінцевого бенефіціара
засновника особи.
Тепер у цих реєстраційних формах потрібно буде зазначати лише кінцевого бенефіціарного
власника безпосередньо самої лише особи. Адже на цей час усіх «проміжних» бенефіціарів (тобто
бенефіціарів безпосередньо особи та її засновників) розкривають у структурі власності. І саме із цього
документа потрібно буде вже визначити «найкінцевішого» бенефіціарного власника, інформацію про
якого й подаємо держреєстратору.
Ще один важливий момент: як випливає з приміток у самих формах, заповнювати повну інформацію
про бенефіціара (сторінку 2) треба буде лише в разі оновлень. Тож, якщо на момент подання форм
буде проставлено позначку «в актуальному стані», основну частину можна не заповнювати.
Розкривати кінцевих бенефіціарів мають усі юрособи, що здійснюють фінансові операції. Саме для
оновлення в Єдиному державному реєстрі відповідних відомостей разом із підтвердними
документами державному реєстратору необхідно подати:
● заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів
влади) (форма 2) або заяву щодо державної реєстрації юридичної особи — громадського
формування (форма 4);
● структуру власності за формою та змістом відповідно до наказу № 163;
У загальному випадку зробити це потрібно до 11 жовтня 2021 року з подальшим щорічним
підтвердженням.
Адже це є однією з ключових вимог фінмоніторингового законодавства (передусім Закону № 361), а
за її невиконання передбачено штраф у розмірі від 17000 до 51000 грн (ст. 16611 КУпАП).
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З 31 СЕРПНЯ ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГ МАЄ
АНАЛІЗУВАТИ ФІНОПЕРАЦІЇ ЗА НОВИМ
ПОРЯДКОМ
Мінфін наказом від 02.08.2021 р. №440 (зареєстрований в Міністерстві юстиції 18.08.2021 р. за
№1087/36709) затвердив нові Принципи опрацювання одержаної від суб'єктів первинного
фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому
моніторингу, та критерії проведення аналізу таких операцій.
Ці Принципи описують:
● принципи опрацювання одержаної від СПФМ інформації;
● критерії аналізу одержаної від СПФМ інформації.
Цей наказ діє з 31 серпня 2021 року (опублікований в "Офіційному віснику" № 67 від 31.08.2021 р.)
Відповідно з 31 серпня втратив чинність наказ Мінфіну від 10.03.2015 р. №306, яким затверджено
старі Принципи опрацювання одержаної від суб'єктів первинного фінансового моніторингу інформації
про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та критеріїв аналізу таких операцій.
Принципи опрацювання одержаної від СПФМ інформації
Опрацювання одержаної від СПФМ інформації базується, як і раніше, на таких восьми основних
принципах:
1) повнота опрацювання інформації;
2) послідовність опрацювання інформації;
3) збереження та захист інформації;
4) контроль за опрацюванням працівниками Держфінмоніторингу інформації;
5) своєчасність та об'єктивність опрацювання інформації;
6) незалежність та невтручання в діяльність СПФМ працівників Держфінмоніторингу під час
опрацювання ними інформації;
7) пріоритизація та категорійність обробки інформації з урахуванням ризик-орієнтовного підходу;
8) всебічне використання інформації з єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання
та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, автоматизованих,
інформаційних та довідкових систем, реєстрів та банків даних органів державної влади та інших
інформаційних ресурсів, передбачених законодавством.
Тобто основні принципи не змінилися.
Критерії аналізу одержаної від СПФМ інформації
Під час опрацювання одержаної від СПФМ інформації працівники Держфінмоніторингу
проводитимуть операційний та стратегічний аналіз. Цього не було раніше. Відповідно
відрізнятимуться критерії аналізу одержаної від СПФМ інформації.
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Під час проведення операційного аналізу працівники Держфінмоніторингу проводять аналіз
інформації за такими критеріями, зокрема:

● економічний сенс та мета фінансових операцій (діяльності);
● вид активу або форми розрахунку, що використовується під час проведення фінансової операції
●
●
●
●
●

(діяльності), та сума фінансової операції (діяльності);
відповідність фінансової операції (діяльності) задекларованим доходам, характеру та змісту
діяльності учасника операції;
місцезнаходження, місце проживання або місце перебування учасників фінансових операцій, що
проводять фінансову операцію (діяльність), або кінцевих бенефіціарних власників, їх сфера та
період діяльності;
зв'язки учасників фінансової операції (діяльності) з політично значущими особами,
членами їх сім'ї та/або особами, пов'язаними з політично значущими особами (це новий
критерій);
предмет угоди між учасниками фінансової операції (діяльності), а також фінансові інструменти,
що використовуються під час проведення фінансової операції (діяльності);
коментарі та інша наявна додаткова інформація, отримана від СПФМ та якою володіє
Держфінмоніторинг (це новий критерій).

Під час проведення стратегічного аналізу аналізується інформація, зокрема, за такими
критеріями:

● тенденції легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування
●
●
●
●
●
●

тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення;
типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування
тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення;
повторюваність процесів, які пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї
масового знищення;
область впливу чи розташування явища легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення,
пов'язаних загроз та вразливостей;
щодо руху активів задіяних у легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванні тероризму та фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення;
тип використовуваних операцій (діяльності) учасників, залучених у схемах легалізації
(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування
розповсюдження зброї масового знищення;
діяльність пов'язаних учасників фінансових операцій, які використовують професійні мережі
відмивання коштів.

Розширено перелік додаткових даних для опрацювання одержаної від СПФМ інформації. Якщо
раніше їх було тільки три, то за новим Порядком – вісім. Зокрема, працівники Держфінмоніторингу
тепер будуть враховувати:

● додаткову інформацію від СПФМ, державних, правоохоронних та розвідувальних органів,

підрозділів фінансової розвідки про підозру у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних
злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму чи фінансуванні розповсюдження зброї
масового знищення, або вчиненні діяння, визначеного Кримінальним кодексом України як
кримінальне правопорушення, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних
злочинним шляхом, або фінансування тероризму;
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● наявність даних, що свідчать про причетність фінансової операції або сукупності пов'язаних між
●
●
●
●

●

собою фінансових операцій до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення;
наявність даних, що свідчать про причетність фінансової операції або учасників фінансової
операції (діяльності) до кримінального правопорушення, що не стосується легалізації
(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму;
наявність даних про застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів
(санкцій) відповідно до статті 5 Закону України "Про санкції" відносно учасників фінансової
операції (діяльності) (кінцевих бенефіціарних власників);
наявність даних про застосування міжнародних санкцій відносно учасників фінансової операції
(діяльності) або їх активів;
відомості, отримані від СПФМ, про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних
власників клієнта, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, та інформацію про кінцевих бенефіціарних власників,
отриману СПФМ у результаті здійснення належної перевірки клієнта;
відомості, отримані від СПФМ, щодо відмови від встановлення (підтримання) ділових відносин,
проведення фінансової операції.
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З 21 ЛИПНЯ 2021 РОКУ НАБИРАЮТЬ
ЧИННОСТІ ЗАКОНИ ЩОДО «НУЛЬОВОГО
ДЕКЛАРУВАННЯ»
Закон України від 15.06.2021 № 1539-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та
інших законів України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової
культури громадян шляхом запровадження одноразового (спеціального) добровільного
декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до
бюджету», набув чинності 21.07.2021 (опубліковано в «Голосі України» №134 від 20.07.2021 р.).
Закон № 1539-ІХ створює стимули для виведення з тіні доходів, прихованих від оподаткування, та
сприятиме залученню в економіку України додаткових ресурсів.
Закон визначає особливості проведення одноразового (спеціального) добровільного декларування
активів фізичних осіб, яке відбуватиметься з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року.
Громадяни України мають право подати одноразову добровільну декларацію із зазначенням активів,
що їм належать, і з яких не були сплачені податки і збори до 1 січня 2021 року. При цьому у
добровільній декларації не потрібно буде вказувати інформацію про джерела походження
задекларованих активів.
Декларант може вказати серед активів валютні цінності (крім коштів у готівковій формі), цінні папери,
рухоме та нерухоме майно, зокрема об'єкти незавершеного будівництва, частки у майні юридичних
осіб, які знаходяться в Україні чи за кордоном.
Із задекларованих активів громадянин повинен буде сплатити збір, зокрема 5% щодо валютних
цінностей на рахунках у банках в Україні, а також інших активів, що знаходяться (зареєстровані) в
Україні; 9% щодо валютних цінностей на рахунках в іноземних фінансових установах, а також з інших
активів, що знаходяться за кордоном; 2,5% щодо номінальної вартості державних облігацій України,
придбаних декларантом у період з 1 вересня 2021 року до 31 серпня 2022 року.
Якщо громадянин сплатить усі необхідні збори, держава гарантує йому звільнення від
відповідальності за порушення податкового, валютного законодавства. Також гарантується
нерозголошення державними органами та їхніми посадовими особами відомостей, що містяться в
одноразових добровільних деклараціях, без відповідного рішення суду.
Також підписаний Закон України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення, Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу
України у зв’язку із внесенням змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання
детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження
добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового
збору до бюджету» від 15.06.2021 № 1542-ІХ.
Цей закон системно пов’язаний із попереднім (№ 1539-ІХ) і пропонує не вважати умисним ухиленням
від сплати податків і зборів, якщо такі діяння пов’язані з придбанням об’єктів, які громадянин вказав у
одноразовій добровільній декларації та сплатив узгоджену суму збору декларування, якщо такі діяння
вчинені до 2021 року.
Також встановлюється, що не можуть бути використані вищевказані дані на підтвердження
винуватості підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень щодо ухилення
від сплати податків і зборів (передбачених статтями 212, 212-1 Кримінального кодексу України).
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Закони №1539 та №1542 опубліковано в «Голосі України» №134 від 20.07.2021 р.
Закон №1539 набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім окремих пунктів,
які набирають чинності з 1 січня 2022 року:
● підпункту 3 пункту 2 розділу І цього Закону (щодо змін до підпункту 1.7 пункту 16-1 підрозділу 10
розділу ХХ «Перехідні положення»);
● підпункту 4 пункту 2 розділу ІІ цього Закону (щодо змін до підпункту 5 пункту 98 розділу І Закону
№1266).
Закон №1542 набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, але не раніше дня
набрання чинності Законом №1539.
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ТРАНСФЕРТНЕ
ЦІНОУТВОРЕННЯ

30

ЯК ЗАПОВНЮВАТИ НОВИЙ ЗВІТ
ПРО КОНТРОЛЬОВАНІ ОПЕРАЦІЇ ЗА
2020 РІК
19 березня 2021 року набув чинності наказ Мінфіну від 31.12.2020 р. №841 «Про внесення змін до
форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції» (далі – наказ №841), яким було
внесено зміни до наказу Мінфіну від 18.01.2016 р. №8 «Про затвердження форми та Порядку
складання Звіту про контрольовані операції» (далі – Звіт та Порядок).
Наказом №841 внесено зміни до Звіту та додатків до Звіту:
● у формі Звіту таблицю «Загальні відомості про контрольовані операції» доповнено новою графою
4 «Цифровий код країни», де зазначається цифровий код країни реєстрації нерезидента – сторони
контрольованої операції.
● у новій редакції таблицю додатку до звіту «Відомості про контрольовані операції» доповнено
стовпцем «Джерело(а) інформації використане(ні) платником податків для встановлення
відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки»», який складається з
графи 26 «Код(и) типу джерела» та графи 27 «Назва(и) джерела (джерел) інформації».
Інформація про пов’язаність осіб доповнена кодом пов’язаності «523», де зазначається ознака
пов'язаності відповідно до пп. «в» пп. 14.1.159 ПКУ на момент здійснення контрольованої операції.
Також внесено зміни до Порядку та додатків до Порядку:
«Цифровий код країни» заповнюється відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних
цілей, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 08 січня 2020 року №32;
Пункт 25 щодо заповнення графи 21 доповнено новими абзацами:
«У графі 21 код «307» використовується тільки за умов встановлення платником податків
відповідності умов контрольованих операцій з сировинними товарами (з переліку, затвердженого
Кабінетом Міністрів України) принципу «витягнутої руки», що здійснюється платниками податків з
урахуванням вимог відповідних порядків, затверджених наказом Міністерства фінансів України згідно
з підпунктом 39.3.3.4 підпункту 39.3.3 пункту 39.3 статті 39 розділу І Кодексу.
У разі застосування комбінації декількох методів через кому та пробіл (", ") може бути вказано коди
декількох методів».
Зміни у додатках до Порядку складання Звіту про контрольовані операції:
Додаток 2 «Код ознаки пов’язаності осіб» до Порядку викладено у новій редакції та доповнено новими
ознаками:
1) для фізичних осіб:
фізична особа, яка є пов'язаною особою згідно з пп. «в» пп. 14.1.159 ПКУ на момент здійснення
контрольованої операції – у додатку 2 присвоєно код ознаки 523;
2) для утворень без статусу юридичної особи:
визнано пов’язаною особою відповідно до абзацу дев’ятого пп. «в» пп. 14.1.159 ПКУ на момент
здійснення контрольованої операції – код ознаки 524.
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Новими позиціями доповнені додатки 4 та 6 до Порядку, зокрема:
код типу предмета операції (додаток 4) – новим рядком за кодом 209 «Сировинні товари згідно із
Переліком сировинних товарів», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня
2020 №1221;
код методу встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки»
(додаток б) – новими рядком за кодом 307 «Метод порівняльної неконтрольованої ціни відповідно
до підпункту 39.3.3.4 підпункту 39.3.3 пункту 39.3 статті 39 розділу І Податкового кодексу України».
Код «307» у графі 21 зазначається за умови використання платником податків відповідних порядків,
затверджених Міністерством фінансів України згідно з підпунктом 39.3.3.4 підпункту 39.3.3 пункту 39.3
статті 39 розділу І Податкового кодексу України. Якщо платником податків використовується метод
порівняльної неконтрольованої ціни для операцій з сировинними товарами без урахування вказаних
порядків, то в такому випадку використовується код «301».
Також Порядок складання Звіту про контрольовані операції доповнено додатком 8 «Коди джерел
інформації», яким визначаються коди та типи джерел інформації.
Звіт про контрольовані операції, здійснені платниками податків протягом 2020 звітного року,
заповнюється та подається за оновленою формою та в порядку, затвердженому наказом №841.
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ЗМІНИ ДО СТАНДАРТІВ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ – З 10 СЕРПНЯ
2021 РОКУ
Мінфін наказом від 09.07.2021 р. № 385 затвердив зміни до Положення про первинні документи та
деяких національних стандартів бухобліку (НП(С)БО).
Наказ № 385 набрав чинності з дня його офіційного опублікування – з 10 серпня 2021 року
(опубліковано в «Офіційному віснику» №61 від 10.08.2021).
1) Зміни до реквізиту «одиниця виміру господарської операції» первинних документів: в
первинному документі реквізит «одиниця виміру господарської операції» вказують у грошовому та
за можливості у натуральних вимірниках.
На перший погляд, здається, що не змінюється нічого. Проте це не так:
- до змін натуральний і вартісний вираз одиниці виміру мають рівні права і зазначати їх у
подвійному вигляді (і в грошових одиницях, і в натуральних) не обов’язково;
- після змін вартісний (грошовий) вираз набуває пріоритет. А натуральний вираз стає
необов’язковим і зазначатиметься за можливості. Проте, якщо така можливість є, то виходить,
що зазначати треба обидва вирази.
2) Зміна кодів КОАТТУ в формі Балансу та уточнення для ф. №2-мс.
З 10 серпня 2021 – оновлена форма 2-мс, Балансу та Консолідованого балансу через такі дрібні
уточнення:
● замінили назву графи щодо кодів КОАТТУ на КАТОТТГ та зробили примітку щодо цієї графи.
Тепер це Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних
громад.
● у формі № 2-мс позицію "Разом витрати (2050 + 2165)" виклали у новій редакції. У цій формі
також змінено назву графи щодо кодів КОАТТУ на КАТОТТГ. Цю ж графу змінено в
формі Балансу та Консолідованого балансу у додатках до НП(С)БО 1.
3) Заміна терміну «цілісний майновий комплекс» в НП(С)БО. Замінено термін «цілісний майновий
комплекс» на «єдиний майновий комплекс». Така заміна відбулася, зокрема, в П(С)БО 6, 14, 32 в
формі №6 «Примітки до річної фінансової звітності» і в Інструкції № 291.
4) Назва субрахунку 715 «Штрафи».
Серед інших змін перейменування субрахунку 715 «Одержані штрафи» на «Штрафи». Дохід
виникає не тільки, коли штрафи одержані, але й коли вони нараховані.
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ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ
Номер підготовлений до випуску
експертами практики
Аутсорсингу 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!
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