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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
№7

Карантинні нововведення
для бізнесу.
Які нюанси треба знати?
Інформац я наведена у цьому Інформац йному лист
платник в податк в.

може бути уточнена

з врахуванням практичних ситуац й

Цей лист носить нформац йний характер та не є ндив дуальною податковою консультац єю, оск льки не базується на
особливостях фактичних обставин операц й конкретного платника податку. Інформац йний лист ґрунтується на
положеннях чинного законодавства України та практики його застосування, як можуть зм нитися в майбутньому.
Кожен платник податку у порядку ст. 52-53 ПКУ може звернутися до контролюючого органу з наведенням фактичних
обставин операц й та наданням в дпов дних матер ал в для отримання ндив дуальної податкової консультац ї.
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НА ЯКІ САМЕ ШТРАФНІ САНКЦІЇ
РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ЗА
ПОРУШЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА?
Законом України від 17 березня 2020 року № 533-ІХ «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)» (далі – Закон № 533) внесені зміни до Податкового Кодексу України (далі
– Кодекс), які передбачають звільнення від штрафних санкцій за
порушення податкового законодавства*, які вчинені протягом періоду з
1 березня по 31 травня 2020 року, крім санкцій за:
порушення вимог до договорів довгострокового страхування життя чи
договорів страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення,
зокрема страхування додаткової пенсії;
відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі, без згоди
контролюючого органу;
порушення правил обліку, виробництва та обігу пального або спирту
етилового на акцизних складах, які застосовуються на загальних підставах;
порушення нарахування, декларування та сплати податку на додану
вартість, акцизного податку, рентної плати.
Тобто, закон не звільняє платників від застосування до них фінансової
відповідальності контролюючими органами за:
неподання (несвоєчасне подання) податкової звітності з ПДВ, несплату
(несвоєчасну сплату) податкових зобов’язань з ПДВ,
неподання або несвоєчасне подання податкової зв тност з акцизного
податку, несплату (несвоєчасну сплату) податкових зобов’язань з
акцизного податку,
здійснення суб’єктами господарювання операцій з реалізації пального або
спирту етилового без реєстрації таких суб’єктів платниками акцизного
податку;
порушення правил обліку, виробництва та обігу пального або спирту
етилового на акцизних складах, порушення правил переміщення та/або
зберігання пального або спирту етилового, не підтвердження цільового
використання суб'єктами господарювання спирту етилового, біоетанолу,
легких та важких дистилятів, нафтопродуктів, що отримані в якості
сировини для виробництва у хімічній промисловості, речовин, що
використовуються як компоненти моторних палив, бензинів авіаційних або
палива для реактивних двигунів.
порушення вимог іншого законодавства України, контроль за дотриманням
якого покладено на контролюючи органи.

1

ДЕРЖАВНА
ПОДАТКОВА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

2

Протягом пер оду з 1 березня по 31 травня 2020 року не будуть
застосовуватися санкц ї за
наступн порушення, пов’язан
з
електронним адм н струванням ПДВ та акцизного податку:
1) за нереєстрац ю (несвоєчасну реєстрац ю) податкових накладних/
розрахунк в коригування до податкових накладних в Єдиному реєстр
податкових накладних;

2) за нереєстрац ю (несвоєчасну реєстрац ю) акцизних накладних/
розрахунк в коригування до акцизних накладних в Єдиному реєстр
акцизних накладних.
Разом з тим, звертаємо увагу на те, що порушення вимог Кодексу щодо
реєстрац ї податкової накладної з ПДВ/розрахунку коригування до неї
негативно впливає на право контрагента платника податк в скористатися
правом на нарахування податкового кредиту з ПДВ. А порушення щодо у
реєстрац ї акцизної накладної/розрахунку коригування до неї –
призводить до порушень у процедур п дтвердження легальност
отримання пального у контрагента.
*Примітка: Податкове законодавство України це:
1. Конституція України;
2. Податковий кодекс і Митний кодекс,
3. Закони з питань митної справи у частині регулювання правовідносин, що виникають у зв'язку з
оподаткуванням митом операцій з переміщення товарів через митний кордон України;
4. Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана ВР України і якими регулюються питання
оподаткування;
5. Нормативно-правові акти, прийняті на підставі та на виконання ПКУ та законів з питань митної справи;
6. Рішення ВР АР Крим, органів місцевого самоврядування з питань місцевих податків та зборів, прийнятих за
правилами, встановленими ПКУ.
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ЧИ БУДУТЬ ЗАСТОСОВУВАТИСЯ ДО ПЛАТНИКІВ
ПОДАТКІВ ШТРАФНІ САНКЦІЇ ЗА ПОРУШЕННЯ
СТРОКІВ СПЛАТИ САМОСТІЙНО НАРАХОВАНИХ
ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ, У РАЗІ ВЧИНЕННЯ
ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТЯГОМ ПЕРІОДУ З 1 БЕРЕЗНЯ
ПО 31 ТРАВНЯ 2020 РОКУ ?
У разі погашення податкового зобов’язання протягом періоду з 1 березня по
31 травня 2020 року у зв’язку із порушенням строків сплати податкових
зобов'язань, визначених статтею 57 Кодексу, штрафні санкції згідно вимог
статті 126 Кодексу не застосовуються.
Це означає, що якщо строк сплати узгодженої суми грошового зобов’язання
припадає на зазначений період, і цей строк порушено, то сплата зазначеної
суми платником податку відбувається без застосування зазначених штрафних
санкцій. Таке звільнення не поширюється на випадки порушення строків
сплати узгодженої суми грошового зобов’язання з податку на додану вартість,
акцизного податку, рентної плати.
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ЧИ БУДУТЬ ЗАСТОСОВУВАТИСЯ ДО ПЛАТНИКІВ
ПОДАТКІВ ШТРАФНІ САНКЦІЇ ЗА ЗАНИЖЕННЯ
ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ?
Якщо платник податк в допустить заниження податкових зобов’язань
протягом пер оду з 1 березня по 31 травня 2020 року, штрафн санкц ї
передбачен пунктом 123.1 статт 123 Кодексу не застосовуються, кр м
санкц й за заниження податкових зобов’язань з податку на додану
варт сть, акцизного податку та рентної плати.
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ЧИ БУДУТЬ ЗАСТОСОВУВАТИСЯ ДО ПЛАТНИКІВ
ПОДАТКІВ ШТРАФНІ САНКЦІЇ ЗА НЕВИКОНАННЯ
ВИМОГ СТАТТІ 50 КОДЕКСУ ЩОДО НАРАХУВАННЯ
ТА СПЛАТИ ШТРАФІВ У РАЗІ САМОСТІЙНОГО
ВИЯВЛЕННЯ ЗАНИЖЕННЯ ПОДАТКОВИХ
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ МИНУЛИХ ПЕРІОДІВ ТА ПОДАННЯ
ВІДПОВІДНИХ УТОЧНЮЮЧИХ РОЗРАХУНКІВ У
ПЕРІОДІ З 1 БЕРЕЗНЯ ПО 31 ТРАВНЯ 2020 РОКУ?
Якщо п д час перев рки податкової зв тност податковий орган виявить
невиконання платником податку умови щодо самост йного внесення
зм н до податкової зв тност , яка подавалася у пер од з 1 березня по 31
травня 2020 року з нарахуванням штрафних санкц й, визначених
статтею 50 Кодексу, штрафн санкц ї зг дно вимог пункту 120.2 статт
120 Кодексу застосовуватися не будуть.

ЧИ БУДЕ НАРАХОВУВАТИСЬ ПЕНЯ ЗА НЕСВОЄЧАСНУ
СПЛАТУ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПЛАТНИКАМИ
ПОДАТКІВ У ПЕРІОДІ З 1 БЕРЕЗНЯ ПО 31 ТРАВНЯ 2020?
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Законом № 533 внесен зм ни до Кодексу, зг дно з якими протягом
пер оду з 1 березня по 31 травня 2020 року платникам податк в не
нараховується пеня, а нарахована, але не сплачена за цей пер од пеня
п длягає списанню.
Це означає, що пеня не буде нараховуватися на будь-як суми
грошового зобов'язання, визначеного контролюючим органом за
результатами податкових перев рок з будь-яких податк в, за вказаний
пер од (у тому числ
у раз
зд йснення в цьому пер од
адм н стративного та/або судового оскарження). Нарахована, але не
сплачена за цей пер од пеня, п длягає списанню.
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НА ЯКИЙ ПЕРІОД ЗАПРОВАДЖЕНО МОРАТОРІЙ НА
ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК? ЧИ ЗМОЖУТЬ ПЛАТНИКИ
ПОДАТКІВ КОРИСТУВАТИСЯ ПРАВОМ ПОДАННЯ
ЗАПЕРЕЧЕНЬ ДО ПЕРЕВІРОК, ЩО ЗАВЕРШИЛИСЯ ДО
ЗАПРОВАДЖЕННЯ МОРАТОРІЮ?
Законом № 533 внесен зм ни до Кодексу, зг дно з якими запроваджується
моратор й на проведення документальних та фактичних перев рок на
пер од з 18 березня 2020 по 31 травня 2020, кр м документальних
позапланових перев рок з п дстав, визначених п дпунктом 78.1.8 пункту
78.1 статт 78 цього Кодексу.
Д я моратор ю не розповсюджується на перев рки, завершен по 17
березня 2020 року включно зг дно з в дпов дними наказами на їх
проведення. За результатами таких перев рок контролюючим органом
забезпечується оформлення акт в (дов док) перев рок та над слання
(вручення) платникам податк в податкових пов домлень-р шень з
дотриманням порядку та терм н в, визначених Кодексом.
Сл д враховувати, що введення моратор ю на проведення перев рок не
позбавляє платник в податк в права подавати в дпов дно до пункту 86.7
статт 86 Кодексу заперечення до акт в перев рок, завершених до
запровадження моратор ю, та оскаржувати прийнят за їх результатами
податков пов домлення-р шення.
Разом з тим, платникам податк в, як мають бажання взяти участь у
розгляд заперечень до такого акта перев рки або скарги на податков
пов домлення-р шення, з метою обговорення встановлених п д час
перев рки порушень, надання додаткових пояснень платника податк в
при такому розгляд , сл д врахувати необх дн сть виконання
контролюючим органом та вс ма громадянами України заход в безпеки,
спрямованих на запоб гання поширенню на територ ї України
коронав русу COVID-19, як передбачен постановою Каб нету М н стр в
України в д 11 березня 2020 року № 211 «Про запоб гання поширенню на
територ ї України коронав русу COVID-19». На час проведення
карантинних заход в контролюючим органам та платникам податк в
необх дно зд йснювати сп лкування з дотриманням проф лактичних
заход в в дпов дно до рекомендац й М н стерства охорони здоров’я.
Тому платникам податк в доц льно розглянути можлив сть надання
додаткових доказ в та нформац ї поштою або в електронному вигляд .
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5

ЧИ БУДУТЬ ПРОВОДИТИСЬ КАМЕРАЛЬНІ ПЕРЕВІРКИ
ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ У ПЕРІОД МОРАТОРІЮ НА
ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК?
Законом № 533 внесен зм ни до Кодексу, зг дно з якими запроваджується
моратор й на проведення документальних та фактичних перев рок на
пер од з 18 березня по 31 травня 2020 року, кр м документальних
позапланових перев рок з п дстав, визначених п дпунктом 78.1.8 пункту 78.1
статт 78 Кодексу.
Пунктом 76.1 статт 76 Кодексу встановлено, що камеральна перев рка
проводиться посадовими особами контролюючого органу без будь-якого
спец ального р шення кер вника (його заступника або уповноваженої
особи) такого органу або направлення на її проведення.
Згода платника податк в на перев рку та його присутн сть п д час
проведення камеральної перев рки не обов'язкова.
Таким чином зм ни, внесен Законом № 533 не передбачають обмежень
щодо проведення камеральних перев рок. Камеральн й перев рц
п длягає вся податкова зв тн сть платник в податк в суц льним порядком за
кожний зв тний (податковий) пер од.
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ЧИ БУДУТЬ ПРОВОДИТИСЬ НЕВИЇЗНІ
ДОКУМЕНТАЛЬНІ ПЕРЕВІРКИ З ПИТАНЬ
ДОСТОВІРНОСТІ НАРАХУВАННЯ СУМ БЮДЖЕТНОГО
ВІДШКОДУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ У
ПЕРІОД МОРАТОРІЮ НА ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК?
Запроваджений Законом №
533 моратор й не поширюється на
проведення невиїзних документальних перев рок з питань достов рност
нарахування сум бюджетного в дшкодування податку на додану варт сть.
Статтею 79 Кодексу передбачено можлив сть проведення невиїзної
перев рки за наявност п дстав для проведення документальної
перев рки, визначених статтею 78 Кодексу. Виконання умов пункту 79.2
статт 79 Кодексу надає посадовим особам контролюючого органу право
розпочати проведення документальної невиїзної перев рки.
Право, п дстави та строки проведення документальних перев рок з
питань достов рност нарахування сум бюджетного в дшкодування
податку на додану варт сть регламентовано пунктом 78.1 статт 78 та
пунктом 11 статт 200 Кодексу.
Платники податку, як

мають право на бюджетне в дшкодування,

отримують таке бюджетне в дшкодування у раз
узгодження
контролюючим органом заявленої суми бюджетного в дшкодування за
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результатами камеральної перев рки, а у випадках, визначених Кодексом, –
за результатами документальної перев рки.
Така документальна невиїзна перев рка зд йснюється на п дстав
зазначених у п дпункт 75.1.2 пункту 75.1 статт 75 Кодексу документ в та
даних, наданих платником податк в у визначених Кодексом випадках, або
отриманих в нший спос б, передбачений законом.
Враховуючи необх дн сть виконання контролюючим органом та вс ма
громадянами України заход в безпеки, спрямованих на запоб гання
поширенню на територ ї України коронав русу COVID-19, як передбачен
постановою Каб нету М н стр в України в д 11 березня 2020 року № 211 «Про
запоб гання поширенню на територ ї України коронав русу COVID-19». На
час проведення карантинних заход в контролюючим органам та
платникам податк в необх дно зд йснювати сп лкування з дотриманням
проф лактичних заход в в дпов дно до рекомендац й М н стерства охорони
здоров’я.
Тому податков органи розглядають можлив сть нформування платник в
податк в про надання документ в та нформац ї, необх дної для проведення
невиїзних документальних перев рок з питань достов рност нарахування
сум бюджетного в дшкодування податку на додану варт сть, поштою або в
електронному вигляд в тому числ через Електронний каб нет платника.
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ЧИ БУДУТЬ ПРОВОДИТИСЬ ПЕРЕВІРКИ ПЕРЕДБАЧЕНІ
ПЛАНОМ-ГРАФІКОМ?

Якщо планов перев рки, мали розпочатися у пер од з 18 березня по 31
травня в дпов дно до плану-граф ка, але на день набрання чинност Закону
№ 533 не були розпочат , то терм ни їх проведення повинн бути
скоригован шляхом перенесення у план -граф ку на майбутн пер оди,
п сля зак нчення моратор ю.
Державною
податковою
службою
п дготовлено
та
направлено
територ альним органам завдання щодо орган зац ї та зд йснення не
п зн ше 20 березня 2020 такого коригування. Оновлений план-граф к буде
оприлюднено на оф ц йному веб-портал ДПС до 30 березня 2020 року.
У випадках, коли до 18 березня 2020 року на виконання пункту 77.4 статт
77 або пункту 79.2 статт 79 Кодексу для орган зац ї документальних
планових або невиїзних документальних перев рок платникам податк в
вже були над слан (вручен ) письмов пов домлення та коп ї наказ в на
перев рки, проведення яких припадає на пер од д ї моратор ю, терм ни
проведення таких перев рок також будуть перенесен на час п сля
зак нчення д ї моратор ю, про що буде пов домлено таких платник в.
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ЩО БУДЕ З ПЕРЕВІРКАМИ, ЯКІ БУЛИ РОЗПОЧАТІ ДО
18 БЕРЕЗНЯ 2020 РОКУ, АЛЕ НЕ ЗАВЕРШЕНІ?
Зг дно з зм нами, внесеними до Кодексу Законом № 533 документальн
та фактичн перев рки, що були розпочат до 18 березня 2020 року та
не були завершен станом на цю дату, тимчасово зупиняються на
пер од до 31 травня 2020 року. Таке зупинення перериває терм н
проведення перев рки та не потребує прийняття будь-яких додаткових
р шень (наказ в) контролюючим органом.
При цьому на пер од з 18 березня по 31 травня 2020 року зупиняється
переб г строк в давност , передбачених статтею 102 Кодексу.
Територ альним органам рекомендовано над слати платникам податк в,
перев рки яких зупинен у зв’язку з запровадженням моратор ю, листипов домлення про таке зупинення та про поновлення таких перев рок з 1
червня 2020 року. Кр м того, про таке зупинення буде зазначатися у
вступн й частин акт в (дов док) зазначених перев рок.
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ЩО ОЗНАЧАЄ НОРМА ЗАКОНУ № 533 ПРО ТЕ, ЩО НА
ПЕРІОД З 18 БЕРЕЗНЯ ПО 31 ТРАВНЯ 2020 РОКУ
ЗУПИНЯЄТЬСЯ ПЕРЕБІГ СТРОКІВ ДАВНОСТІ,
ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТАТТЕЮ 102 КОДЕКСУ?

Закон № 533 вн с до Кодексу норму, яка передбачає, що на пер од з 18
березня по 31 травня 2020 року зупиняється переб г строк в давност ,
передбачених статтею 102 Кодексу.
Це означає, що строки давност , визначен статтею 102 Кодексу, переб г
яких зак нчується у пер од з 18 березня по 31 травня 2020 року,
зб льшуються на 75 календарних дн в, як платники податк в мають
право врахувати в терм нах подання уточнюючих розрахунк в до ран ше
поданої податкової зв тност .
Наприклад, якщо 1095 календарний день для подання уточнюючої
декларац ї за минул пер оди припадає на 20 березня 2020 року,
граничний день подання уточнюючої декларац ї переноситься на 2 червня
2020 року.
Податковий борг, що виник у зв’язку з в дмовою у самост йному погашенн
такого грошового зобов’язання, може бути стягнутий протягом наступних
1095 календарних дн в з дня виникнення податкового боргу. Тобто, переб г
строку давност (1095 дн в) для стягнення податкового боргу платника
податк в зупиняється на пер од проведення заход в, спрямованих на
запоб гання виникненню поширенню коронав русної хвороби (COVID-19),
– на 73 дн , п сля спливу яких його буде поновлено.
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ЩОДО ТЕРМІНУ ПОДАННЯ РІЧНОЇ ПОДАТКОВОЇ
ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО МАЙНОВИЙ СТАН І ДОХОДИ
В дпов дно до зм н, запроваджених Законом № 533, громадяни та ф зичн
особи, як провадять незалежну профес йну д яльн сть, для яких
встановлено строки подання р чної податкової декларац ї про майновий
стан доходи (дал – декларац я) п дпунктом 49.18.4 пункту 49.18 статт 49
Кодексу мають право подати декларац ю за зв тний (податковий) 2019 р к
до 1 липня 2020 року. Тобто, останн й день подання декларац ї – 30
червня 2020.
Податков зобов’язання, визначен ф зичними особами у таких
декларац ях, мають бути сплачен до 1 жовтня 2020 року.
Водночас, ф зичн особи, як заявляють право на податкову знижку
в дпов дно до статт 166 Кодексу, мають право подати декларац ю за зв тний
(податковий) 2019 р к до 31 грудня 2020 року.
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ХТО ЗВІЛЬНЯЄТЬСЯ ВІД НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ
ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ?
Зм ни, як Закон № 533 вносить до Кодексу, передбачають, що не нараховується
та не сплачується за пер од з 1 березня по 30 кв тня 2020 року плата за землю
(земельний податок та орендна плата за земельн д лянки державної та
комунальної власност ) за земельн д лянки, що перебувають у власност або
користуванн , у тому числ на умовах оренди, ф зичних або юридичних ос б, та
використовуються ними в господарськ й д яльност .
За вимогами Кодексу платники плати за землю (кр м ф зичних ос б) самост йно
обчислюють суму податку щороку станом на 1 с чня не п зн ше 20 лютого
поточного року подають в дпов дному контролюючому органу за
м сцезнаходженням земельної д лянки податкову декларац ю на поточний р к.
Податков декларац ї з плати за землю за 2020 р к вже подан платниками
податк в. Однак зм нами, як вносить Закон № 533 передбачено, що для
зменшення податкових зобов’язань з плати за землю за пер од з 1 березня по 30
кв тня 2020 року платники мають право подати уточнюючу податкову
декларац ю, в як й мають в добразити зм ни податкового зобов’язання з сплати
плати за землю за в дпов дн м сяц . Таким чином, зменшення податкових
зобов’язань по плат за землю за березень-кв тень 2020 року для юридичних ос б
буде зд йснюватися виключно шляхом подання платниками податк в уточнюючих
податкових декларац й.
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ФОП в частин нарахування та сплати земельного податку та орендної плати
за земельн д лянки державної та комунальної власност прир внян у
правовому статус до юридичних ос б – суб’єкт в п дприємницької д яльност .
Якщо ф зичн особи – п дприємц мають правовстановлюючий документи на
земельну д лянку, так особи також самост йно обчислюють розм р плати за
землю (земельного податку та орендної плати за земельн д лянки
державної та комунальної власност ) шляхом подання податкової декларац ї.
Враховуючи зазначене, якщо право на земельну д лянку оформлено
в дпов дно до вимог Земельного кодексу України на ф зичну особу –
п дприємця, то така особа має право подати уточнюючу податкову
декларац ю, в як й в добразити зм ни податкового зобов’язання з сплати
плати за землю за березень-кв тень 2020 року.
Зв льнення не поширюється на ф зичних ос б – громадян, не суб’єкт в
п дприємницької д яльност , оск льки норми, як вносить Закон № 533 до
Кодексу, передбачають, що зв льнення стосується лише д лянок, як
використовуються у господарськ й д яльност .
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ЯКИМ ЧИНОМ ВІДКОРИГУВАТИ ПОДАТКОВІ
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ З ПОДАТКУ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО,
ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ЗА ПЕРІОД З 1
БЕРЕЗНЯ ПО 30 КВІТНЯ 2020 РОКУ?

Законом № 533 додає до Кодексу норму, в дпов дно до якої об’єкти нежитлової
нерухомост , як перебувають у власност ф зичних або юридичних ос б, не є
об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, в дм нне в д земельної
д лянки, в дпов дно до статт 266 цього Кодексу в пер од з 1 березня по 30 кв тня
2020 року.
Щодо платник в податку – юридичних ос б
Норми, які вносить Закон № 533 передбачають, що платники податку на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (крім фізичних осіб), що
відповідно до Кодексу подали податкову декларацію з податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки, мають право подати уточнюючу
податкову декларацію, в якій відобразити зміни податкового зобов’язання за
відповідні місяці.
Отже, зменшення податкових зобов'язань з податку на нерухоме майно, в дм нне
в д земельної д лянки (кр м ф зичних ос б) за березень-кв тень 2020 року буде
зд йснюватися виключно шляхом подання платниками податк в уточнюючих
податкових декларац й до податкової декларац ї за 2020 р к.
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В уточнюючих податкових декларац ях платники податку мають право зменшити
суму податкових зобов’язань за І та ІІ квартали 2020 року (березень 2020 року є
трет м м сяцем І кварталу, кв тень 2020 року – першим м сяцем ІІ кварталу) на суму
пропорц йну одному м сяцю кварталу.
Наприклад, якщо в податков й декларац ї за 2020 р к сума податкових зобов'язань
з податку визначена у розм р 720 тис. грн. (в дпов дно, 180 тис. грн. за кожний
квартал), платник податку, який бажає зменшити податков зобов’язання за пер од
березень кв тень 2020 року, має право подати уточнюючу податкову декларац ю
з податку на нерухоме майно, в дм нне в д земельної д лянки за 2020 р к, в як й за І
ІІ квартали 2020 року зменшити нарахован податков зобов’язання на 60 тис.
грн. (за кожен з двох квартал в).
Щодо платник в податку – ф зичних ос б
У 2020 роц контролююч органи нараховують ф зичним особам – платникам
податку податок на нерухоме майно в дм нне в д земельної д лянки за 2019
податковий (зв тний) р к.
Тому, вимоги щодо зв льнення в д оподаткування, передбачен Законом № 533
будуть врахован при нарахуванн контролюючими органами податку ф зичним
особам – платникам за об’єкти нежитлової нерухомост у 2021 роц за 2020
податковий (зв тний) р к.
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ЩОДО ЗВІЛЬНЕННЯ ПЛАТНИКІВ ВІД НАРАХУВАННЯ,
ОБЧИСЛЕННЯ ТА СПЛАТИ ЄДИНОГО ВНЕСКУ НА
ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ
СТРАХУВАННЯ

Закон № 533 також вносить низку змін до Закону України «Про збір та облік
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі
– Закон про ЄСВ).
Так, за періоди з 1 по 31 березня та з 1 по 30 квітня 2020 року тимчасово
звільняються від нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок)
лише за себе:
фізичні особи – підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему
оподаткування;
особи, як провадять незалежну профес йну д яльн сть, а саме наукову,
л тературну, артистичну, художню, осв тню або викладацьку, а також медичну,
юридичну практику, в тому числ адвокатську, нотар альну д яльн сть, або
особи, як провадять рел г йну (м с онерську) д яльн сть, ншу под бну д яльн сть
та отримують дох д в д ц єї д яльност ;
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члени фермерського господарства, якщо вони не належать до ос б, як
п длягають страхуванню на нших п дставах.
При цьому, так платники єдиного внеску на власний розсуд вир шують питання
щодо застосування передбаченого зв льнення в д єдиного внеску.
Вони можуть прийняти р шення про нарахування, обчислення та сплату єдиного
внеску за вказан пер оди в розм рах та порядку, визначених Законом про ЄСВ. У
такому раз нформац я про сплачен суми зазначається у зв тност про
нарахування єдиного внеску за зв тний пер од, визначений для таких ос б цим
Законом.
Наголошуємо, що самост йне визначення платником єдиного внеску ( з вказаних
категор й платник в) бази нарахування єдиного внеску за зв тн пер оди з 1 по 31
березня та з 1 по 30 кв тня 2020 року у «Зв т про суми нарахованого доходу
застрахованих ос б та суми нарахованого єдиного внеску» (дал – Зв т) св дчитиме
про прийняття платником р шення про нарахування, обчислення та сплату
єдиного внеску за вказан пер оди в розм рах та порядку, визначених Законом про
ЄСВ.
Якщо платник вже зд йснив оплату внеск в за березень та кв тень 2020 року, до
набрання чинност Законом № 533, так суми зараховуватимуться податковими
органами (без будь-яких заяв платник в єдиного внеску) у рахунок майбутн х
платеж в (за умови в дсутност у такого платника сум недоїмки, штрафних санкц й
та/або пен по цьому внеску), в дпов дно до Закону про ЄСВ, кр м випадк в
самост йного визначення таким платником бази нарахування єдиного внеску за
зв тний пер од у Зв т .
Додатково зазначаємо, що особливост включення до страхового стажу пер од в з 1
по 31 березня та з 1 по 30 кв тня 2020 року, за як вищезазначен платники єдиного
внеску не сплачують внески, визначен зм нами, внесеними Законом № 533 до
Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенс йне страхування» №
1058-IV в д 9 липня 2003 року. Роз’яснення цих особливостей належить до
компетенц ї Пенс йного фонду.
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ВІД ЯКИХ ШТРАФНИХ САНКЦІЙ, ЩО ПЕРЕДБАЧЕНІ
ЗАКОНОМ ПРО ЄСВ, ЗВІЛЬНЯЮТЬСЯ ПЛАТНИКИ
ЄДИНОГО ВНЕСКУ?

Закон № 533 вносить зм ни до Закону про ЄСВ, зг дно з якими тимчасово
штрафн санкц ї з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соц альне страхування не застосовуються за наступн порушення,
вчинен щодо пер од в з 1 по 31 березня та з 1 кв тня по 30 кв тня 2020
року:
несвоєчасна сплата (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску;
неповна сплата або несвоєчасна сплата суми єдиного внеску одночасно з
видачею сум виплат, на як нараховується єдиний внесок (авансових
платеж в);
несвоєчасне подання зв тност , передбаченої цим Законом, до податкових
орган в.
Протягом пер од в з 1 по 31 березня та з 1 кв тня по 30 кв тня 2020 року
платникам єдиного внеску не нараховується пеня, а нарахована пеня за
ц пер оди п длягає списанню.
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ЧИ БУДУТЬ ПРОВОДИТИСЬ ПЕРЕВІРКИ
ПРАВИЛЬНОСТІ НАРАХУВАННЯ, ОБЧИСЛЕННЯ ТА
СПЛАТИ ЄДИНОГО ВНЕСКУ?

Закон № 533 вносить зм ни до Закону про ЄСВ, якими встановлюється
моратор й на проведення документальних перев рок правильност
нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на пер од з 18 березня
по 18 травня 2020 року. В свою чергу, в дпов дно до Закону про ЄСВ
перев рки проводяться у порядку, встановленому Кодексом.
Отже, документальн перев рки з питання правильност нарахування, обчислення
та сплати єдиного внеску, що були розпочат до 18 березня 2020 року та не були
завершен тимчасово зупиняються на пер од до 18 травня 2020 року.
У раз надсилання (вручення) платникам податк в письмових пов домлень та коп й
наказ в про проведення документальних планових перев рок з зазначенням дати
початку перев рки у пер од з 18 березня 2020 року по 18 травня 2020 року
контролюючими органами податков органи про нформують платник в про
запровадження моратор ю на проведення перев рок та про зм ну у зв’язку з цим
дати початку такої перев рки. При цьому, терм ни проведення таких перев рок
будуть скоригован податковими органами на майбутн пер оди п сля зак нчення
моратор ю.
При цьому звертаємо увагу, що д я моратор ю не поширюється на камеральн
перев рки зв тност з єдиного внеску.
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ЯК ЗМІНЮЮТЬСЯ ТЕРМІНИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ
НОВИХ ПРАВИЛ ВИКОРИСТАННЯ РРО?
До 1 серпня 2020 року перенесено введення в д ю норм законодавства щодо
запровадження програмних реєстратор в розрахункових операц й, як
альтернативу класичним РРО. Також, до 1 серпня 2020 року продовжено
можлив сть не застосовувати реєстратори розрахункових операц й та/
або програмн реєстратори розрахункових операц й платниками єдиного
податку другої - четвертої груп (ф зичними особами - п дприємцями)
незалежно в д обраного виду д яльност , обсяг доходу яких протягом
календарного року не перевищує л м т у 1000000 гривень, кр м тих, як
зд йснюють:
реал зац ю техн чно складних побутових товар в, що п длягають
гарант йному ремонту;
реал зац ю л карських засоб в, вироб в медичного призначення.
При цьому надання платних послуг у сфер охорони здоров'я, виключено з
зазначеного перел ку. Так послуги можна буде надавати в межах
зазначеного л м ту до 1 с чня 2021 року.
З 1 с чня 2021 року до 1 кв тня 2021 року продовжено можлив сть не
застосовувати реєстратори розрахункових операц й та/або програмн
реєстратори розрахункових операц й платниками єдиного податку другої
- четвертої груп (ф зичними особами - п дприємцями), обсяг доходу
яких протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень,
незалежно в д обраного виду д яльност , кр м тих, як зд йснюють:
реал зац ю товар в (надання послуг) через мережу Інтернет;
реал зац ю техн чно складних побутових товар в, що п длягають
гарант йному ремонту;
реал зац ю л карських засоб в, вироб в медичного призначення та
надання платних послуг у сфер охорони здоров'я;
реал зац ю ювел рних та побутових вироб в з дорогоц нних метал в,
дорогоц нного кам ння, дорогоц нного кам ння органогенного утворення
та нап вдорогоц нного кам ння;
роздр бну торг влю вживаними товарами в магазинах (група 47.79 КВЕД);
д яльн сть ресторан в, кафе, ресторан в швидкого обслуговування, якщо
така д яльн сть є ншою, н ж визначена пунктом 11 статт 9 Закону України
"Про застосування реєстратор в розрахункових операц й у сфер торг вл ,
громадського харчування та послуг";
д яльн сть туристичних агентств, туристичних оператор в;
д яльн сть готел в под бних засоб в тимчасового розм щення (група 55.10
КВЕД);
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реалізацію текстилю (крім реалізації за готівкові кошти на ринках), деталей та
приладдя для автотранспортних засобів відповідно до переліку, що
затверджується Кабінетом Міністрів України.
До 1 с чня 2021 року продовжено пер од, протягом якого санкц ї,
визначен пунктом 1 статт 17 цього Закону України в д 6 липня 1995 року №
265/95-ВР «Про застосування реєстратор в розрахункових операц й у сфер
торг вл , громадського харчування та послуг», будуть застосовуватися у
зменшених розм рах, а саме:

10% вартост проданих з порушеннями, встановленими цим пунктом,
товар в (роб т, послуг) – за порушення, вчинене вперше;
50% вартост проданих з порушеннями, встановленими цим пунктом,
товар в (роб т, послуг) – за кожне наступне вчинене порушення".
Також на 1 с чня 2021 року перенесено запровадження процедури
«КЕШБЕК».
До 1 липня 2020 року продовжено терм н, в дведений Каб нету М н стр в
України м н стерствам та ншим центральним органам виконавчої влади на
розробку нормативно-правових документ в та
в дпов дн сть д ючих акт в з питань застосування РРО.

приведення

у

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Законом України в д 17 березня 2020 року № 530-IX «Про внесення зм н до
деяких законодавчих акт в України, спрямованих на запоб гання
виникненню поширенню коронав русної хвороби (COVID-19)» встановлено,
що з дня оголошення карантину зупиняється переб г строк в звернення за
отриманням адм н стративних та нших послуг та строк в надання цих
послуг, визначених законом. В д дня припинення карантину переб г цих
строк в продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення.
На виконання зазначеної вище норми Державною податковою службою
України та її територ альними органами призупиняється в дл к переб гу
строк в звернення платник в податк в за наданням, в тому числ ,
адм н стративних послуг, передбачених Законом України в д 19 грудня 1995
№ 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва
об гу спирту
етилового, коньячного плодового, алкогольних напоїв, тютюнових вироб в
та пального» та, в дпов дно, призупиняється в дл к строк в надання цих
послуг контролюючим органом.
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ПОДАТКОВІ ЗМІНИ НА ЧАС КАРАНТИНУ
З 1 БЕРЕЗНЯ
ПО 30 КВІТНЯ
2020 РОКУ

за цей період не нараховується та не
сплачується плата за землю, що
застосовується в господарській
діяльності, податок на нерухомість за
нежитлові приміщення

1 БЕРЕЗНЯ ПО
30 КВІТНЯ
2020 РОКУ

звільнюються від ЄСВ всі ФОПи та ті, хто
займаються незалежною профдіяльністю

З 1 БЕРЕЗНЯ
ПО 30 КВІТНЯ
2020 РОКУ

обмеження застосування штрафів по ЄСВ

З 1 БЕРЕЗНЯ
ДО 31 ТРАВНЯ
2020 РОКУ

за цей період обмежується застосування
більшості штрафів за порушення
податкового законодавства
(відповідальність за порушення
нарахування, декларування та сплати
податку на додану вартість, акцизного
податку, рентної плати зберігається)

З 18 БЕРЕЗНЯ
ПО 31 ТРАВНЯ
2020 РОКУ

на цей період установлюється мораторій
на проведення документальних та
фактичних перевірок, крім перевірок що
стосуються сум бюджетного
відшкодування з ПДВ

З 18 БЕРЕЗНЯ
ПО 18 ТРАВНЯ
2020 РОКУ

мораторій на проведення
документальних перевірок з ЄСВ

ДО 1 ЛИПНЯ
2020 РОКУ

продовжується термін подання річної
декларації про майновий стан і доходи

НА 3 МІСЯЦІ

відтерміновується обов’язкове введення
РРО для всіх категорій «спрощенців»

