
ПУТІВНИК ЗА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ 2020 РОКУ

1ДЛЯ УСПІШНИХ ПРОФЕСІОНАЛІВ WWW.BALANCE.UA

ПЕРЕЛІК ТЕМ МАТЕРІАЛІВ, ОПУБЛІКОВАНИХ 
У ВИДАННІ «БАЛАНС» у першому півріччі 2020 року

Найменування теми № стор.

РОЗРАХУНКИ 
З БЮДЖЕТАМИ І ФОНДАМИ

2

Усунення подвійного оподаткування 2

Фінансовий моніторинг 2

Взаємовідносини з держорганами 2

ПЕРЕВІРКИ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 2

Перевірки. Оскарження рішень 
контролюючих органів

2

Відповідальність платників податків 
(адміністративна, кримінальна, фінансова)

3

ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ 3

Податок на додану вартість 3

Акцизний збір 3

Податок на прибуток у ПК 3

Податок на додану вартість у ПК 5

Податок на доходи фізичних осіб 7

Плата за землю в ПК 8

Податок на нерухоме майно 8

Транспортний податок 8

Податок на нерухоме майно, 
що відрізняється від земельної ділянки

8

ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ 8

Персоніфікація 8

Порядок нарахування ЄСВ. Звітність 8

ОБОВ'ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ 
СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

8

ЗДСС з безробіття 8

СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ 
ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

8

Єдиний податок у юридичних осіб 8

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО 9

Облік і звітність 9

Загальна система оподаткування 9

Спрощена система оподаткування 9

ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ 10

Організація і ведення 
бухгалтерського обліку

10

Фінансова звітність 11

ОРЕНДА 11

Оперативний лізинг (оренда) 11

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 11

Дивіденди 11

КРЕДИТИ, ПОЗИКИ 11

Позики 11

БЕЗНАДІЙНА І СУМНІВНА 
ЗАБОРГОВАНІСТЬ

12

Врегулювання сумнівної заборгованості 12

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ 12

Кадрове діловодство 12

Матеріальна і дисциплінарна 
відповідальність

12

Охорона праці 12

Найменування теми № стор.

ОПЛАТА ПРАЦІ 12

Виплати працівникам і за договорами 
цивільно-правового характеру

12

Індексація і компенсація грошових доходів 12

Середня зарплата 13

Відпустки 13

Аліменти, утримання 13

ВИДИ ДОПОМОГИ, ПОЖЕРТВУВАННЯ 13

Допомога працівникам за рахунок соцстраху 
(лікарняні листки тощо)

13

Допомога (матеріальна, благодійна), 
подарунки

13

ВІДРЯДЖЕННЯ 13

Відрядження по Україні 13

Закордонні відрядження 13

ГРОШОВИЙ ОБІГ 13

Касові операції, відповідальність 
за порушення порядку їх ведення

13

Безготівкові розрахунки (відкриття 
і закриття рахунків, КПК, розрахунки 
в іноземній валюті, обмін валют)

14

Розрахунки з підзвітними особами 14

РРО, КОРО, РК 14

Електронні засоби платежу 14

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ

15

Митне оформлення, режими, платежі 15

Операції з іноземною валютою 
(ліцензування, купівля і продаж валюти)

15

Розрахунки з нерезидентами 
(строки і види розрахунків)

15

НЕПРИБУТКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ 15

Облік 15

ЗАХИСТ ІНВАЛІДІВ 15

Працевлаштування інвалідів 15

Звітність і штрафи до Фонду інвалідів 15

ОПЕРАЦІЇ 15

Господарські договори 15

Особливості обліку за різними 
операціями

15

ПРЕТЕНЗІЙНО-ПОЗОВНА РОБОТА 15

Претензійно-позовна робота на підприємстві 15

Позовна давність 15

ПІДПРИЄМСТВА (ГОСПТОВАРИСТВА) 15

Створення, реорганізація і ліквідація 15

Державні (комунальні) підприємства. 
Підприємства з державною часткою 
власності

16

ДОЗВІЛЬНА СИСТЕМА 16

Ліцензування 16

ІНШІ ОПЕРАЦІЇ 16

Цільове фінансування 16
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ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ, ОПУБЛІКОВАНИХ У ВИДАННІ «БАЛАНС» 
у першому півріччі 2020 року

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

РОЗРАХУНКИ 
З БЮДЖЕТАМИ І ФОНДАМИ

УСУНЕННЯ ПОДВІЙНОГО ОПОДАТКУВАННЯ

Нормативні документи

«Зарахування заборгованостей 
з нерезидентом: як обкласти 
податком на репатріацію?»

(коментар до Індивідуальної подат-
кової консультації Державної подат-
кової служби України від 27.11.19 р. 
№ 1593/6/99-00-07-02-02-15/ІПК) 2 22

«Як оподаткувати дохід 
експедитора-нерезидента?»

(коментар до Індивідуальних подат-
кових консультацій Державної подат-
кової служби України від 08.11.19 р. 
№ 1237/6/99-00-07-02-02-15/ІПК, від 
14.11.19 р. № 1305/6/99-00-07-02-02-
15/ІПК) 2 20

Довідкова інформація

Президент ветував Закон про запро-
вадження єдиного рахунка для спла-
ти податків, ЄСВ. КМУ розроблятиме 
малу податкову реформу. Що перед-
бачає майбутня податкова реформа. 
Установлять порядок проведення пе-
ревірок вантажів з продуктами, які 
не відповідають законодавству. Про 
ведення обліку пального за місцем 
продажу. Як застосовувати договори 
про уникнення подвійного оподатку-
вання в 2020 році 9 10

Консультації

16 актуальних питань про нерези-
дентський податок 9 16

ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ

Нормативні документи

«НБУ роз'яснив банкам, які 
фіноперації мають ознаки 
«фінансової піраміди»

Лист Національного банку України 
від 30.04.20 р. № Р/25-0006/21463 20 7

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Довідкова інформація

Про які розбіжності в даних про кін-
цевих бенефіціарів банки зобов'язані 
повідомляти Держфінмоніторингу 20 6

Консультації

Як зараз працює фінмоніторинг 
в Україні і чого чекати в найближчій 
перспективі 5 36

Фінмоніторинг по-новому: відповіда-
ємо на ваші запитання 12 12

Скоро юрособам доведеться відно-
вити інформацію про своїх бенефі-
ціарів 12 14

Інформаційний супровід грошових 
переказів або переведення віртуаль-
них активів 18 12

Обов'язки спеціально визначених су-
б'єктів первинного фінмоніторингу 19 24

Як податковому консультантові ви-
конати вимоги закону про фінмоні-
торинг? 22 23

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ДЕРЖОРГАНАМИ

Довідкова інформація

Підкориговано порядок обліку плат-
ників ЄСВ 3 21

ПЕРЕВІРКИ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ПЕРЕВІРКИ. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ 

КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ

Нормативні документи

«Карантинні нововведення для 
бізнесу. Які нюанси потрібно знати?»

І н ф о р м а ц і й н и й  л и с т  Д е р ж а в -
ної податкової служби України від 
20.03.20 р. № 7 (витяг) 13 4

Довідкова інформація

Трудові перевірки за новими прави-
лами: що саме змінилося? 3 10

Податкова реформа в дії. Податкове 
адміністрування. Податок на прибу-
ток. ПДВ. ПДФО. Оподаткування до-
ходів підприємців на загальній сис-
темі. Єдиний податок 22 8

Найменування теми № стор.

Благодійність 16

АНАЛІТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ 16

Огляд судової практики 16

Довідково-аналітична інформація 17

Перспективне законодавство 18

Найменування теми № стор.

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ 19

Індекс інфляції 19

Новини тижня 19

ДОЛАЄМО КРИЗУ РАЗОМ 20

Долаємо кризу 20
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Консультації

Чи потрібно повідомляти податкову 
службу, якщо оспорюєш ППР у суді? 1 34

За який період органи Держпраці ма-
ють право перевірити роботодавця? 2 43

Різні строки для оскарження податко-
вих рішень: який застосовувати? 9 33

Перевірки під час карантину: 
нововведення 16 19

Нові критерії ризику СГ: чи може те-
пер Держпраці внести зміни до плану 
перевірок? 23 12

Протягом якого часу можна оскар-
жити в суді рішення про відмову 
в реєстрації ПН? 24 26

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ 
(АДМІНІСТРАТИВНА, 

КРИМІНАЛЬНА, ФІНАНСОВА)

Довідкова інформація

Нові «трудові» штрафи: інспектор 
з праці тепер не страшний?.. 6 8

Консультації

Виявили неоформлених співробітни-
ків у підприємця: буде штраф чи по-
передження? 9 41

На підприємстві виявлені неоформ-
лені співробітники: яким буде пока-
рання? 9 42

Чи є кримінальна відповідальність 
за звільнення працівників у період 
карантину? 14 40

Як провести загальні збори в умовах 
карантину? 14 34

Мораторій на штрафи і пеню: як діє 
антикризова подушка 16 20

Які санкції застосують до роботодав-
ця, якщо він не розрахується з пра-
цівником при звільненні? 23 11

Директорові не платять зарплату: 
чим це загрожує? 23 13

ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ
ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Консультації

Податок на українські доходи нере-
зидентів: що нового? 25-26 24

АКЦИЗНИЙ ЗБІР

Нормативні документи

«Дата реалізації палива і дата 
в АН – різні: коли відображати 
операцію в декларації?»

(коментар до Індивідуальної подат-
кової консультації Державної подат-
кової служби України від 11.12.19 р. 
№ 1854/6/99-00-07-03-03-15/ІПК) 1 28

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК У ПК

Нормативні документи

«Не застосовувати 

коригування фінрезультату: 

вирішити і донести до ДПС!»

(коментар до Індивідуальної подат-
кової консультації Державної подат-
кової служби України від 27.11.19 р. 
№ 1556/6/99-00-07-02-02-15/ІПК) 1 22

«Фізособа виходить 

зі складу учасників товариства: 

хто платить податки?»

(коментар до Індивідуальної подат-
кової консультації ДПС від 03.12.19 р. 
№ 1680/6/99-00-07-01-01-15/ІПК) 1 24

«Підрядник перейшов 

зі спрощеної системи 

оподаткування на загальну: 

нюанси обкладення податком 

на прибуток і ПДВ»

(коментар до Індивідуальної подат-
кової консультації Державної подат-
кової служби України від 21.11.19 р. 
№ 1470/6/99-00-07-03-02-15/ІПК) 1 25

«Щодо заповнення 

уточнюючого розрахунку 

частини чистого прибутку 

(доходу), який підлягає сплаті 

до Держбюджету державними 

унітарними підприємствами 

та їх об'єднаннями»

(коментар до Індивідуальної подат-
кової консультації Державної подат-
кової служби України від 16.09.19 р. 
№ 241/6/99-00-07-02-01-15/ІПК) 1 22

«Договір фінансової позики 

без строку повернення: 

у чому каверза?»

(коментар до Індивідуальних подат-
кових консультацій Державної подат-
кової служби України від 09.12.19 р. 
№ 1791/6/99-00-07-02-02-15/ІПК, від 
10.12.19 р. № 1814/6/99-00-07-02-02-
15/ІПК) 1 23

«Реорганізований 

платник податку на прибуток 

виплачує дивіденди 

за період до реорганізації: 

як розрахувати 

авансовий внесок?»

(коментар до Індивідуальної подат-
кової консультації Державної подат-
кової служби України від 12.12.19 р. 
№ 1860/6/99-00-07-02-02-15/ІПК) 2 20
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

«Зарахування заборгованостей 
з нерезидентом: як обкласти 
податком на репатріацію?»

(коментар до Індивідуальної подат-
кової консультації Державної подат-
кової служби України від 27.11.19 р. 
№ 1593/6/99-00-07-02-02-15/ІПК) 2 22

«Як оподаткувати дохід 
експедитора-нерезидента?»

(коментар до Індивідуальних подат-
кових консультацій Державної подат-
кової служби України від 08.11.19 р. 
№ 1237/6/99-00-07-02-02-15/ІПК, від 
14.11.19 р. № 1305/6/99-00-07-02-02-
15/ІПК) 2 20

«Об'єкт ОЗ отримано 
у господарське відання: 
як вести облік?»

(коментар до Індивідуальної подат-
кової консультації Державної подат-
кової служби України від 27.11.19 р. 
№ 1595/6/99-00-07-02-02-15/ІПК) 3 25

«Представництво перераховує 
нерезиденту дохід від оренди: 
чи утримувати податок 
на репатріацію?»

(коментар до Індивідуальної подат-
кової консультації Державної подат-
кової служби України від 11.10.19 р. 
№ 739/6/99-00-07-02-02-15/ІПК) 3 26

«Нерезидент-юрособа 
реінвестував дивіденди: 
що з податками 
у резидента-емітента?»

(коментар до Індивідуальної подат-
кової консультації Державної подат-
кової служби України від 28.12.19 р. 
№ 2230/6/99-00-07-02-02-15/ІПК) 3 26

«Подання декларації 
з податку на прибуток: 
стежте за руками 
регулювальника!»

(коментар до листа Державної подат-
кової служби України від 16.01.20 р. 
№ 757/7/99-00-07-02-01-07) 5 14

«Оподаткування цільової 
благодійної фіндопомоги 
на лікування»

(коментар до Індивідуальної подат-
кової консультації Державної подат-
кової служби України від 03.01.20 р. 
№ 14/6/99-00-04-07-03-06/ІПК) 5 15

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

«Пішов зі спрощенки в середині 

звітного року: як розрахувати 

податок на прибуток?»

(коментар до Індивідуальної подат-
кової консультації Державної подат-
кової служби України від 04.02.20 р. 
№ 459/6/99-00-07-02-02-06/ІПК) 8 26

«Чи можуть не прийняти 

декларацію з податку 

на прибуток у платника, 

який не обнародував 

фінзвітність?»

(коментар до Індивідуальної подат-
кової консультації Державної подат-
кової служби України від 19.03.20 р. 
№ 1157/6/99-00-07-02-01-06/ІПК) 19 10

«Як завершити валютний 

нагляд у зв'язку із законодавчим 

підвищенням порогової суми 

операції: роз'яснення від НБУ»

(коментар до листа Національного 
банку України від 07.05.20 р. № Р/40-
0006/22360) 22 17

«ДПС визнала, 

що не мала права карати 

за порушення порядку 

звітності та сплати ЧЧПД»

(коментар до Індивідуальної подат-
кової консультації Державної подат-
кової служби України від 08.05.20 р. 
№ 1859/6/99-00-07-02-01-06/ІПК) 22 18

«Заниження податку 

на прибуток: без штрафу 

подаються тільки уточненки 

за I квартал 2020 року»

(коментар до ЗІР, категорія 102.20.02) 22 19

Довідкова інформація

Податкова реформа у дії. Податкове 
адміністрування. Податок на прибу-
ток. ПДВ. ПДФО. Оподаткування до-
ходів підприємців на загальній сис-
темі. Єдиний податок 22 8

Консультації

Декларація з податку на прибуток за 
2019 рік: загальні правила 7 14

Як заповнити декларацію з податку 
на прибуток за 2019 рік 7 18

Додатки до декларації з податку на 
прибуток: коротко про головне! 7 25

Дохід квартального платника за 2019 
рік не досяг 20 млн грн: який базовий 
звітний період потрібно зазначити 
в річній декларації? 7 28
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Як списати безнадійну дебіторську 
заборгованість, якщо строк ї ї списан-
ня настав минулого року? 7 29

Рахунок на компенсацію вартості ко-
муналки за грудень отриманий орен-
дарем у січні: у якому періоді відоб-
ражати витрати? 7 31

Як підрядникові визнати здійснені 
витрати, якщо на дату балансу за-
мовник не прийняв роботи? 7 33

Благодійна допомога центру здоров'я: 
яку норму ПК застосувати для кори-
гування фінрезультату? 7 36

Звіт неприбутківця для медичного 
КНП: форма знайома, а ось зміст... 7 37

16 актуальних запитань про нерези-
дентський податок 9 16

Чи можна нараховувати амортизацію 
на основні засоби і нематеріальні ак-
тиви за період карантину? 14 25

Податок на прибуток: «благодійну» 
різницю уточнили 16 3

Звітуємо за податком на прибуток за 
I квартал 2020 року 17 11

Карантин – час самостійного виправ-
лення помилок! 18 17

Декларація з податку на прибуток за 
півріччя 2020 року: оновлено правила 
подання 25-26 6

Як застосовувати новий прибутковий 
критерій для коригування фінрезуль-
тату в 2020 році? 25-26 9

У ПК збільшено вартісний критерій 
для основних засобів: як вести облік 
податку на прибуток? 25-26 12

Виробничий метод амортизації в по-
датковому обліку: з чого розпочати? 25-26 17

Прискорена податкова амортизація: 
нові старі правила 25-26 20

Відповіді на запитання

У минулому звітному періоді поточ-
ного року були невраховані витрати: 
чи треба подавати уточнюючу декла-
рацію з податку на прибуток? 20 29

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ У ПК

Нормативні документи

«Підрядник перейшов зі спрощеної 
системи оподаткування на загальну: 
нюанси обкладення податком 
на прибуток і ПДВ»

(коментар до Індивідуальної подат-
кової консультації Державної подат-
кової служби України від 21.11.19 р. 
№ 1470/6/99-00-07-03-02-15/ІПК) 1 25

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

«Зниження ціни товару 

перед продажем: 

як обкладати ПДВ?»

(коментар до Індивідуальної подат-
кової консультації Державної подат-
кової служби України від 27.11.19 р. 
№ 1577/6/99-00-07-03-02-15/ІПК) 1 27

«Погашення заборгованості 

та касовий метод обліку ПДВ»

(коментар до Індивідуальної подат-
кової консультації Державної подат-
кової служби України від 04.12.19 р. 
№ 1699/6/99-00-07-03-02-15/ІПК) 2 23

«Коригування митної вартості 

товару і показники в СЕА»

(коментар до Індивідуальної подат-
кової консультації Державної подат-
кової служби України від 19.12.19 р. 
№ 2025/6/99-00-07-03-02-15/ІПК) 2 23

«Як виправити помилку 

в графі 2 зведеної ПН?»

(коментар до ЗІР, категорія 101.15) 2 24

«Повернення переплати: 

як заповнити заяву 

в електронній формі?»

(коментар до ЗІР, категорія 101.17) 2 25

«Послуги доступу 

в Інтернет і підсумкова ПН»

(коментар до Індивідуальної подат-
кової консультації Державної подат-
кової служби України від 05.12.19 р. 
№ 1735/6/99-00-07-03-02-15/ІПК) 3 27

«Підсумкова ПН: 

роз'яснення від податкової»

(коментар до листа Державної подат-
кової служби України від 28.12.19 р. 
№ 8338/7/99-0-07-03-2-17) 3 27

«Зміна коду УКТЗЕД 

після митного оформлення»

(коментар до Індивідуальної подат-
кової консультації Державної подат-
кової служби України від 11.12.19 р. 
№ 1850/6/99-00-07-03-02-15/ІПК) 5 15

«Імпортний товар 

укомплектований в Україні: 

як скласти ПН?»

(коментар до Індивідуальної подат-
кової консультації Державної подат-
кової служби України від 27.12.19 р. 
№ 2181/6/99-00-07-03-02-15/ІПК) 6 11
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

«Касовий метод обліку ПДВ 
і послуги нерезидента: 
коли оформляти ПН?»

(коментар до Індивідуальної подат-
кової консультації Державної фіс-
кальної служби України від 06.12.19 р. 
№ 1766/6/99-00-07-03-02-15/ІПК) 6 12

«Яку дату слід уважати 
датою оформлення 
електронного документа?»

(коментар до листа Міністерства фі-
нансів України від 26.12.19 р. № 35210-
06-62/35178) 6 12

«Відступлення права вимоги 
і переведення боргу: що з ПДВ?»

(коментар до Індивідуальної подат-
кової консультації Державної подат-
кової служби України від 28.12.19 р. 
№ 2237/6/99-00-07-03-02-15/ІПК) 7 9

«Як оформити ПН у разі 
анулювання ПДВ-реєстрації?»

(коментар до Індивідуальної подат-
кової консультації Державної подат-
кової служби України від 27.12.19 р. 
№ 2183/6/99-00-07-03-02-15/ІПК) 7 10

«На яку дату оформляти РК до ПН 
у разі коливання валютного курсу?»

(коментар до Індивідуальної подат-
кової консультації Державної подат-
кової служби України від 28.01.20 р. 
№ 327/6/99-00-07-03-02-06/ІПК) 7 11

«Увезення раніше 
експортованого товару: чи є 
право на податковий кредит?»

(коментар до Індивідуальної подат-
кової консультації Державної подат-
кової служби України від 28.01.20 р. 
№ 320/6/99-00-07-03-02-06/ІПК) 8 29

«ПДВ при продажу житла»

(коментар до Індивідуальної подат-
кової консультації Державної подат-
кової служби України від 04.02.20 р. 
№ 446/6/99-00-07-03-02-06/ІПК) 8 29

«Порядок зупинення реєстрації 
податкової накладної/розрахунку 
коригування в Єдиному реєстрі 
податкових накладних»

Затверджено постановою КМУ від 
11.12.19 р. № 1165 (витяг) 10 45

«Порядок розгляду скарги щодо 
рішення про відмову в реєстрації 
податкової накладної/розрахунку 
коригування в Єдиному реєстрі 
податкових накладних»

Затверджено постановою КМУ від 
11.12.19 р. № 1165 (витяг) 10 58

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

«Порядок прийняття рішень 
про реєстрацію/відмову 
в реєстрації податкових накладних/
розрахунків коригування в Єдиному 
реєстрі податкових накладних»

 Затверджено наказом Міністерства 
фінансів України від 12.12.19 р. № 520 10 61

«Первинний документ – 
електронний: на яку дату визнавати 
податкові зобов'язання з ПДВ?»

(коментар до Індивідуальної подат-
кової консультації Державної подат-
кової служби України від 11.03.20 р. 
№ 998/6/99-00-07-03-02-06/ІПК) 17 29

«Розбіжності в показниках 
податкової та видаткової 
накладної: чи буде право 
на податковий кредит з ПДВ?»

(коментар до Індивідуальної подат-
кової консультації Державної подат-
кової служби України від 26.03.20 р. 
№ 1272/6/99-00-07-03-02-06/ІПК) 17 30

«Перегляд ціни товару: 
коли оформляти РК?»

(коментар до Індивідуальної подат-
кової консультації Державної подат-
кової служби України від 06.03.20 р. 
№ 970/6/99-00-07-03-02-06/ІПК) 17 30

«Як обкладати ПДВ постачання 
товарів для боротьби 
з розповсюдженням COVID-19»

(коментар до Індивідуальної подат-
кової консультації Державної подат-
кової служби України № 2086/6/99-
00-07-03-02-06/ІПК) 23 7

«Зміна ставки ЄП 
і дата виникнення 
податкових зобов'язань з ПДВ: 
думка податкової»

(коментар до Індивідуальної подат-
кової консультації Державної подат-
кової служби України від 22.05.20 р. 
№ 2158/6/99-00-04-06-03-06/ІПК) 23 8

Довідкова інформація

Декларація з ПДВ: за січень подаємо 
за новою формою! 3 18

Новий порядок блокування ПН та РК 5 9

Платникам ПДВ 

(коментар до листа Державної подат-
кової служби України від 31.01.20 р. 
№ 1617/6/99-00-07-03-02-17) 6 1

Податкова реформа в дії. Податкове 
адміністрування. Податок на прибу-
ток. ПДВ. ПДФО. Оподаткування до-
ходів підприємців на загальній сис-
темі. Єдиний податок 22 8
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Консультації

Продаж товару нерезиденту на тери-
торії України 2 30

ПДВ-зміни – 2020 3 33

Імпорт-експорт товарів на суму до 
150 євро: що з ПДВ? 8 35

Безумовна реєстрація ПН та РК 10 4

Коли блокують ПН/РК 10 7

Таблиця даних платника ПДВ: коли 
подавати і як заповнити? 10 10

Показники позитивної податкової 
історії платника 10 18

Критерії ризиковості платника ПДВ: 
як позбутися цього статусу? 10 20

За якими критеріями визначають ри-
зикові операції 10 24

Розблокування ПН/РК: як діяти плат-
никові 10 26

Адміністративне оскарження рішення 
про відмову в реєстрації ПН/РК 10 30

Судове оскарження рішення про від-
мову в реєстрації ПН/РК 10 35

Як оскаржити відмову в реєстрації 
ПН/РК через бізнес-омбудсмена: від-
повідаємо на ваші запитання 10 39

ПН/РК розблоковано: що далі? 10 42

Місце постачання ЗЕД-послуг: загаль-
ні правила і різні ситуації 12 9

ПДВ: антикризові нововведення 16 5

ПДВ-пільга заднім числом: як засто-
сувати на практиці? 19 11

Проблеми коригування ПДВ у період 
з 17 березня по 2 квітня 19 14

Чи можна змінити ціну договору 
у зв'яз ку з карантинною ПДВ-пільгою? 19 17

Як не помилитися в реквізитах елект-
ронного ПДВ-рахунка 19 18

Місце постачання послуг у сфері ЗЕД: 
визначаємо правильно 20 8

Надання послуг нерезиденту: оформ-
ляємо ПН 20 12

Придбання послуг у нерезидента: 
оформляємо ПН 20 16

Сума компенсації за послугу від не-
резидента змінилася: як оформи-
ти РК? 20 20

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Заблоковано помилкову ПН: що ро-
бити? 23 23

Роль форми № 20-ОПП у прийнятті 
таблиці даних платника ПДВ 24 30

Відповіді на запитання

Чи потрібно фізособам – платникам 
ПДВ міняти податковий номер на 
10-значний? 17 31

ПОДАТОК 
НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Нормативні документи

«Фізособа виходить 
зі складу учасників товариства: 
хто платить податки?»

(коментар до Індивідуальної по-
д а т ко в о ї  ко н с ул ьт а ц і ї  ДПС в і д 
03.12.19 р. № 1680/6/99-00-07-01-01-
15/ІПК) 1 24

«Криптовалюта – під ковпаком 
у податкової»

(коментар до Індивідуальної подат-
кової консультації Головного управ-
ління Державної фіскальної служби 
України в Дніпропетровській області 
від 04.12.19 р. № 1689/ІПК/04-36-33-
02-07) 2 25

«Оподаткування цільової 
благодійної фіндопомоги 
на лікування»

(коментар до Індивідуальної по-
д а т ко в о ї  ко н с ул ьт а ц і ї  Д е рж а в-
ної податкової служби України від 
03.01.20 р. № 14/6/99-00-04-07-03-
06/ІПК) 5 15

Довідкова інформація

Податкова реформа у дії. Податкове 
адміністрування. Податок на прибу-
ток. ПДВ. ПДФО. Оподаткування до-
ходів підприємців на загальній сис-
темі. Єдиний податок 22 8

Консультації

Заповнюємо форму № 1ДФ: як визна-
чити ознаку доходу? 4 34

Трудові перевірки і штрафи в період 
карантину 13 22

Дек ларація про доходи фізосо-
би за 2019 рік: що про неї потрібно 
знати? 13 23

Декларація про доходи фізособи: по-
ради щодо заповнення 13 28
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Операції фізосіб з інвестактивами: 
спеціальні правила оподаткування 13 35

Іноземні доходи громадян: деклару-
вання та оподаткування 13 40

Податкова знижка: механізм засто-
сування 13 47

Які витрати фізособи можна включи-
ти до податкової знижки 13 50

Проценти за іпотечним кредитом 
і плата за навчання: як отримати по-
даткову знижку? 13 53

Декларування доходів фізосіб: 
роз’яснення податківців 13 57

ПДФО: неоподатковувані доходи, по-
даткова знижка і новий строк декла-
рування 16 7

Доходи від незалежної професійної 
діяльності: а як же їх декларувати? 18 25

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ В ПК

Консультації

«Земельна» декларація – 2020: старі 
норми, нові роз'яснення 5 21

Як подати уточнюючі декларації на 
зменшення податків за березень 
і квітень 14 26

За землю можна не платити... один 
місяць 16 10

Земельний податок для єдинників: як 
звітувати з 1 липня 23 21

ПОДАТОК НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

Нормативні документи

 «Інструкція щодо заповнення 
податкової декларації 
про майновий стан і доходи»

З ат верд жено наказом Мініс тер-
ства фінансів України від 02.10.15 р. 
№ 859 13 1*

ТРАНСПОРТНИЙ ПОДАТОК

Консультації

Транспортний податок – 2020: роз-
кішних авто стало менше 5 33

ПОДАТОК НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, 
ЩО ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ 

ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Консультації

Податок на нерухомість у юросіб: 
декларація-2020 5 28

Як подати уточнюючі декларації на 
зменшення податків за березень 
і квітень 14 26

Податок на нерухомість: і тут звіль-
нення тільки на місяць! 16 13

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ
ПЕРСОНІФІКАЦІЯ

Довідкова інформація

Електронна трудова книжка – справа 
найближчого майбутнього 3 12

ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ЄСВ. 
ЗВІТНІСТЬ

Нормативні документи

«ЄСВ для адвоката»

(коментар до Індивідуальної по-
д а т ко в о ї  ко н с ул ьт а ц і ї  Д е рж а в-
ної податкової служби України від 
08.01.20 р. № 36/Д/99-00-08-01-01-
05/ІПК) 5 16

Консультації

Відпустка без збереження зарплати 
у зв'язку з карантином: що з ЄСВ? 14 39

ЄСВ: можна не сплачувати, але тільки 
за себе? 16 15

ОБОВ'ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ 
СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

ЗДСС З БЕЗРОБІТТЯ

Консультації

Суд відновив співробітника на роботі: 
як діяти роботодавцеві? 3 39

Звіт про виконання квоти із працев-
лаштування пільгових категорій гро-
мадян 3 43

СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ 
ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

ЄДИНИЙ ПОДАТОК 
У ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Нормативні документи

«Підрядник перейшов 
зі спрощеної системи 
оподаткування на загальну: 
нюанси обкладення податком 
на прибуток і ПДВ»

(коментар до Індивідуальної по-
д а т ко в о ї  ко н с ул ьт а ц і ї  Д е рж а в-
ної податкової служби України від 
21.11.19 р. № 1470/6/99-00-07-03-02-
15/ІПК) 1 25

____________________

* Матеріал опублікований в електронній версії жур-
налу (БСБ).
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

«Роз'яснення від Мінфіну: 
оподатковуваний дохід 
єдинника і дохід у бухобліку – 
яка різниця!»

(коментар до листа Міністерства фі-
нансів України від 08.12.19 р. № 11210-
09-62/32343) 2 26

«Чи може бути єдинником 
підприємство з нульовим 
статутним капіталом, 
створене підприємством-
загальносистемником?»

(коментар до Індивідуальної податко-
вої консультації Головного управління 
Державної фіскальної служби Украї-
ни у Львівській області від 28.08.19 р. 
№ 4054/ІПК/10/12.4-09) 5 17

«Як єдиннику врахувати 
повернення передоплати, 
якщо її сума перевищує 
суму поточного доходу?»

(коментар до Індивідуальної подат-
кової консультації Державної подат-
кової служби України від 07.10.19 р. 
№ 624/6/99-00-04-04-03-15/ІПК) 5 17

«Чи можуть 
інтернет-провайдери бути 
єдинниками: позиція Мінфіну»

(коментар до лис та Мініс терс тва 
фінансів України від 02.04.20 р. 
№ 11220-02-3/9813) 19 8

Консультації

Дек ларація єдинників за 2019 рік: 
строки подання та сплати податку 4 20

Дайд жес т публікацій «БА ЛАНСУ» 
щодо єдиного податку 4 22

Які особливості виплати дивідендів 
у платника єдиного податку? 11 28

Як колишньому єдиннику розраху-
вати авансовий внесок з податку 
на прибуток при виплаті дивідендів 
юрособі? 11 29

Єдиний податок 16 9

Земельний податок для єдинників: як 
звітувати з 1 липня 23 21

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО
ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

Консультації

Збільшення вартісного критерію для 
ОЗ і база для нарахування ПДВ при 
їх продажу або ліквідації 25-26 30

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

ЗАГАЛЬНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ

Нормативні документи

«Перейшли до іншого 
адміністративного району? 
Не забудьте зареєструвати 
нову книгу обліку!»

(коментар до Індивідуальної подат-
кової консультації Головного управ-
ління Державної податкової служ-
би України в м. Києві від 15.01.20 р. 
№ 103/В/26-15-33-18-09-ІПК) 6 13

Довідкова інформація

НБУ заборонив фізособам викорис-
товувати на особисті потреби гроші 
з підприємницького рахунка: а чи є 
в цьому проблеми? 3 13

НБУ скасував обмеження на вико-
ристання коштів з підприємницького 
рахунка. Чи надовго?.. 4 10

Податкова реформа в дії. Податкове 
адміністрування. Податок на прибу-
ток. ПДВ. ПДФО. Оподаткування до-
ходів підприємців на загальній сис-
темі. Єдиний податок 22 8

Консультації

Річна декларація підприємця на за-
гальній системі 4 12

Як підприємцеві відзвітувати з ЄСВ 
за себе 4 28

Помер орендодавець: що робити 
спадкоємцям з договорами оренди? 7 47

Що зміниться в роботі підприємців 
та інших самозайнятих осіб у 2020 
році 8 43

Облік товарів у підприємців: які но-
вовведення нас чекають? 14 43

Як підприємцеві відобразити дохід 
і податкові зобов'язання з ПДВ у разі 
зміни системи оподаткування? 20 31

Як «сплячому» підприємцеві списати 
ЄСВ за минулі періоди 24 27

СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ

Нормативні документи

«Чи можуть 
інтернет-провайдери бути 
платниками єдиного податку?»

(коментар до ЗІР (категорія 107.01.01) 
та Індивідуальної податкової консуль-
тації Державної податкової служби 
України від 04.12.19 р. № 1715/ІПК/06-
30-33-01) 1 28
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

«Єдинник отримав грошовий 
переказ від замовника послуг: 
це порушення?»

(коментар до Індивідуальної подат-
кової консультації Головного управ-
ління Державної фіскальної служби 
України в Дніпропетровській області 
від 02.12.19 р. № 1665/04-36-33-02-
07/ІПК) 2 27

«Надходження 
на підприємницький рахунок 
фізособи-єдинника: що включати 
до оподатковуваного доходу?»

(коментар до Індивідуальної подат-
кової консультації Державної подат-
кової служби України від 18.11.19 р. 
№ 1380/6/99-00-04-07-03-15/ІПК) 3 29

«Одинокий гастролер 
не може бути єдинником!»

 (коментар до Індивідуальної по-
д а т ко в о ї  ко н с ул ьт а ц і ї  Д е рж а в-
ної податкової служби України від 
04.12.19 р. № 1705/Б/99-00-04-07-03-
14/ІПК) 3 29

«Чи можна юрособі, що працює 
у сфері телемовлення, 
бути єдинником?»

(коментар до Індивідуальної по-
д а т ко в о ї  ко н с ул ьт а ц і ї  Д е рж а в-
ної податкової служби України від 
08.01.20 р. № 26/6/99-00-04-03-02-
06/ІПК) 4 11

«Як підприємцеві-єдиннику 
відобразити в обліку 
суму отриманого турзбору?»

(коментар до Індивідуальної по-
д а т ко в о ї  ко н с ул ьт а ц і ї  Д е рж а в-
ної податкової служби України від 
24.10.19 р. № 993/6/99-00-04-07-03-
15/ІПК) 5 18

«Як єдиннику-комітенту 
визначити суму 
оподатковуваного доходу?»

(коментар до Індивідуальної по-
д а т ко в о ї  ко н с ул ьт а ц і ї  Д е рж а в-
ної податкової служби України від 
22.10.19 р. № 941/6/99-00-04-07-03-
15/ІПК) 5 19

«Операції з інвалютою 
у єдинника-підприємця: 
яким буде оподаткування?»

(коментар до Індивідуальної по-
д а т ко в о ї  ко н с ул ьт а ц і ї  Д е рж а в-
ної податкової служби України від 
09.12.19 р. № 1797/6/99-00-04-07-03/
ІПК) 5 20

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Довідкова інформація

НБУ заборонив фізособам викорис-
товувати на особисті потреби гроші 
з підприємницького рахунка: а чи є 
в цьому проблеми? 3 13

НБУ скасував обмеження на вико-
ристання коштів з підприємницького 
рахунка. Чи надовго?.. 4 10

Податкова реформа в дії. Податко-
ве адміністрування. Податок на при-
буток. ПДВ. ПДФО. Оподаткування 
доходів підприємців на загальній 
системі. Єдиний податок 22 8

Консультації

Дек ларація єдинників за 2019 рік: 
строки подання і сплати податків 4 20

Д ай д же с т пу блікацій «Ба ланс у» 
щодо єдиного податку 4 22

Як підприємцеві відзвітувати з ЄСВ 
за себе 4 28

Помер орендодавець: 
що робити спадкоємцям 
з договорами оренди? 7 47

Що зміниться в роботі підприєм-
ців та інших самозайнятих осіб 
у 2020 році 8 43

Облік товарів у підприємців: які ново-
введення нас чекають? 14 43

Єдиний податок 16 9

Зміна групи ЄП: як оподатковувати 
перехідні операції? 17 26

Як підприємцеві відобразити до-
хід і податкові зобов'язання з ПДВ 
у разі зміни сис теми оподатк у-
вання? 20 31

ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ
ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Нормативні документи

«Договір фінансової позики 
без строку повернення: 
у чому каверза?»

(коментар до Індивідуальних подат-
кових консультацій Державної подат-
кової служби України від 09.12.19 р. 
№ 1791/6/99-00-07-02-02-15/ІПК, від 
10.12.19 р. № 1814/6/99-00-07-02-02-
15/ІПК) 1 23

«Яку дату слід уважати 
датою оформлення 
електронного документа?»

(коментар до листа Міністерства фі-
нансів України від 26.12.19 р. № 35210-
06-62/35178) 6 12
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Консультації

Дисконтуємо довгострокову заборго-
ваність в інвалюті 2 33

Як помилка в оновленій формі № 1-м 
може обернутися помилкою в декла-
рації 3 34

Чи потрібна довіреність на отриман-
ня ТМЦ? 5 44

Дисконт ування заборгованос тей: 
таблиця-підказка 6 18

Кредит банку і процентна позика: 
дисконтувати чи ні? 6 22

Розподільчий рахунок в експортера: 
що з бухобліком, податками і валют-
ним контролем? 6 27

Річна фінзвітність КНП: для когось це 
вперше... 6 33

Приймання брухту дорогоцінних ме-
талів: облік у переробника 8 33

Пос тачання через ск лад лог іс та: 
як оформляти первинні документи? 9 22

Дисконтування при відстроченні пла-
тежу: у чому нюанс? 9 27

Безплатна оренда на період каран-
тину: що з обліком та оподаткуван-
ням? 18 14

Як обліковувати «малоцінне» поліп-
шення орендованого об'єкта? 19 20

Відповіді на запитання

КНП відшкодовує вартість пільгових 
ліків аптекам: як вести бухоблік? 19 28

Чи може медичне КНП мати об'єк-
ти ОЗ з нульовою залишковою вар-
тістю? 19 30

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Довідкова інформація

Правила оприлюднення річної звіт-
ності підприємства 9 45

Консультації

Вартість чистих активів знизилася: 
які наслідки? 1 31

Дисконтуємо довгострокову заборго-
ваність в інвалюті 2 33

Ск лад, строки і порядок подання 
фінзвітності за 2019 рік 6 16

Оприлюднення фінзвітності за 2019 
рік 16 24

Як визначити «розмірну» категорію 
підприємства? 17 8

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

ОРЕНДА
ОПЕРАТИВНИЙ ЛІЗИНГ (ОРЕНДА)

Довідкова інформація

Оренда державного і комунально-
го майна: новий закон – нові пра-
вила 4 8

Консультації

Помер орендодавець: що робити 
спадкоємцям з договорами орен-
ди? 7 47

Чи можна не платити за оренду під 
час карантину? 16 27

Безплатна оренда на період каранти-
ну: що з обліком та оподаткуванням? 18 14

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 
ДИВІДЕНДИ

Нормативні документи

«Як відзвітувати 
за держдивідендами-2019 
госптовариствам з держчасткою: 
роз'яснення від ДПС»

(коментар до листа Державної подат-
кової служби України від 09.06.20 р. 
№ 9109/7/99-00-05-05-01-07) 25-26 5

Консультації

Облік дивідендів в інвестора 11 30

Виплата дивідендів: правила та юри-
дичні тонкощі 11 7

Як оформити протокол про виплату 
дивідендів 11 11

Як відобразити в обліку і звітності ви-
плату дивідендів резидентам? 11 14

Як виплатити фізособі дивіденди ав-
томобілем? 11 20

Як виплачувати дивіденди нерези-
дентам у 2020 році 11 23

Які особливості виплати дивідендів 
у платника єдиного податку? 11 28

Як колишньому єдиннику розраху-
вати авансовий внесок з податку 
на прибуток при виплаті дивідендів 
юрособі? 11 29

Держдивіденди-2019: як відзвітувати 
за новими правилами? 23 18

КРЕДИТИ, ПОЗИКИ
ПОЗИКИ

Консультації

Чи можна взяти позику без зазна-
чення в договорі строку повернення 
грошей? 4 41
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Чи можна видати позику директоро-
ві, якщо підприємство збиткове? 17 23

БЕЗНАДІЙНА 
І СУМНІВНА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

ВРЕГУЛЮВАННЯ 
СУМНІВНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

Консультації

Оптимізуємо роботу персоналу в пе-
ріод карантину 15 28

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ
КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

Консультації

Скорочений і неповний робочий час: 
у чому різниця? 1 35

Ліквідація підприємства: як правиль-
но звільнити співробітників? 2 45

Сплата податку: за помилку в коді 
бюджетної класифікації штраф не за-
стосовується! 3 37

Простій на підприємстві: як правиль-
но оформити? 4 42

Необґрунтована відмова у працев-
лаштуванні: що загрожує роботодав-
цеві? 7 44

Заяву подав, але влаштовуватися на 
роботу передумав: дві практичні си-
туації 9 36

Коли потрібно повідомляти ДПС про 
нових співробітників: відповідаємо 
на ваші запитання 12 18

Співробітник не може продовжувати 
роботу за станом здоров'я: як його 
правильно звільнити? 12 24

Як підприємець заповнює трудові 
книжки своїх працівників 12 27

Карантин: які є варіанти оформлення 
відносин із працівниками? 13 12

Відпустка за свій рахунок на період 
карантину: як правильно оформити 13 14

Оформляємо простій на час каран-
тину 13 16

Співробітники відправляються на від-
далену роботу: які документи офор-
мити 13 19

«Карантинні» зміни у КЗпП 16 17

Як оформити на роботу іноземця, 
який має посвідку на постійне про-
живання? 17 27

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

На підприємстві змінився директор: 
7 запитань із практики 21 25

Звільнення за переведенням: про що 
потрібно знати роботодавцеві? 23 17

Відповіді на запитання

Чи буде страховий стаж у праців-
ника, звільненого за скороченням 
штату? 16 31

МАТЕРІАЛЬНА І ДИСЦИПЛІНАРНА 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Консультації

Чи можна не звільняти співробітника, 
поки він не поверне ТМЦ? 8 38

Відповіді на запитання

Якою мовою має бути реклама? 17 28

ОХОРОНА ПРАЦІ

Консультації

Чи повинен роботодавець забезпе-
чити працівників офісу ЗІЗ? 22 20

ОПЛАТА ПРАЦІ
ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ І ЗА ДОГОВОРАМИ 

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ

Нормативні документи

«Як розрахувати середню 
зарплату для оплати 
днів відрядження?»

(коментар до лис та Мініс терс тва 
соціальної політики України від 
29.10.19 р. № 1565/0/206-19) 1 30

«Проблему створили, 
а рішення передбачити забули...»

(ко м е н тар до ли с та Де рж авн ої 
служби України з питань праці від 
26.11.19 р. № 8971/4/4.1-дп-19) 2 28

«Зарплата працівникам 
за єдиною відомістю, 
але на картки різних банків: 
чому б і ні?»

(коментар до листа Національного 
банку України від 23.12.19 р. № 57-
0007/67106) 2 29

«Оплата праці 
у разі переведення 
на нижчеоплачувану роботу»

(коментар до лис та Мініс терс тва 
соціальної політики України від 
21.11.19 р. № 1707/0/206-19) 3 29

ІНДЕКСАЦІЯ І КОМПЕНСАЦІЯ 
ГРОШОВИХ ДОХОДІВ

Консультації

Коли та як потрібно індексувати алі-
менти? 1 40

Якщо заборгованість із зарплати ви-
плачується в січні 2020 року 4 46
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Індексація грошових доходів грома-
дян за січень 2020 року 4 47

Якщо заборгованість із зарплати ви-
плачується в лютому 2020 року 8 40

Індексація грошових доходів грома-
дян за лютий 2020 року 8 42

Індексація грошових доходів грома-
дян за березень 2020 року 13 63

Якщо заборгованість із зарплати ви-
плачується в березні 2020 року 13 64*

Індексація грошових доходів грома-
дян за квітень 2020 року 18 23

Якщо заборгованість із зарплати ви-
плачується в травні 2020 року 21 32*

Індексація грошових доходів грома-
дян за травень 2020 року 22 26

СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА

Консультації

Правила подання статзвітності в пе-
ріод карантину 14 41

ВІДПУСТКИ

Консультації

Додаткова відпустка «афганцеві»: 
який порядок надання? 6 43

Чи належить одинокій матері додат-
кова відпустка, якщо дитині більше 
15 років? 8 48

Утримуємо надмірно виплачені від-
пусткові: 5 ситуацій із практики 12 21

Щорічні відпустки: види, «відпустко-
вий» стаж 24 5

Порядок надання щорічної відпустки 24 7

Розрахунок середньої зарплати для 
нарахування відпусткових: розгляне-
мо на прикладах 24 11

Резерв оплати відпусток за період 
простою: як розрахувати і відобрази-
ти в обліку? 24 18

Відпусткові: оподаткування і відобра-
ження у звітності 24 21

Чи входить «карантинна» відпустка 
до стажу для надання щорічної від-
пустки? 24 23

Чи повинен роботодавець надати 
працівникові невикористані дні від-
пустки перед звільненням за угодою 
сторін? 24 24

АЛІМЕНТИ, УТРИМАННЯ

Консультації

Як утримати аліменти із зарплати 
працівника? 1 38

Коли та як потрібно індексувати алі-
менти? 1 40

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

ВИДИ ДОПОМОГИ, ПОЖЕРТВУВАННЯ
ДОПОМОГА ПРАЦІВНИКАМ ЗА РАХУНОК 
СОЦСТРАХУ (ЛІКАРНЯНІ ЛИСТКИ ТОЩО)

Консультації

СГ не вніс вид діяльності до ЄДР: чим 
він ризикує? 20 23

Оплата лікарняного листка в період 
карантину 21 29

ДОПОМОГА (МАТЕРІАЛЬНА, БЛАГОДІЙНА), 
ПОДАРУНКИ

Консультації

Кадри вирішують усе: допомога пра-
цівникам 21 10

ВІДРЯДЖЕННЯ
ВІДРЯДЖЕННЯ ПО УКРАЇНІ

Нормативні документи

«Як підприємцеві оформити 
видачу коштів на відрядження?»

(коментар до Індивідуальної по-
д а т ко в о ї  ко н с ул ьт а ц і ї  Д е рж а в-
ної податкової служби України від 
17.03.20 р. № 1129/6/99-00-04-06-03-
06/ІПК) 18 10

Консультації

Відрядження перерване або скасо-
ване через карантин: як це офор-
мити? 14 35

ЗАКОРДОННІ ВІДРЯДЖЕННЯ

Нормативні документи

«Як підприємцеві оформити видачу 
коштів на відрядження?»

(коментар до Індивідуальної подат-
кової консультації Державної подат-
кової служби України від 17.03.20 р. 
№ 1129/6/99-00-04-06-03-06/ІПК) 18 10

Консультації

Відрядження перерване або скасова-
не через карантин: як це оформити? 14 35

ГРОШОВИЙ ОБІГ
КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
ЗА ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ ЇХ ВЕДЕННЯ

Нормативні документи

«Як відокремленим підрозділам 
працювати з готівкою?»

(коментар до листа Національного 
банку України від 14.11.19 р. № 50-
0006/59541) 6 13

«Як оформити зберігання готівки 
не у скриньці РРО?»

(коментар до Індивідуальної подат-
кової консультації Державної подат-
кової служби України від 03.02.20 р. 
№ 432/6/99-00-05-04-01-06/ІПК) 8 32
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

БЕЗГОТІВКОВІ РОЗРАХУНКИ 

(ВІДКРИТТЯ І ЗАКРИТТЯ РАХУНКІВ, 

КПК, РОЗРАХУНКИ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ, 

ОБМІН ВАЛЮТ)

Нормативні документи

«Отримання орендної плати 

через інтернет: 

коли орендодавець може 

не застосовувати РРО?»

(коментар до Індивідуальної по-
д а т ко в о ї  ко н с ул ьт а ц і ї  Д е рж а в-
ної податкової служби України від 
16.03.20 р. № 1087/6/99-00-05-04-
01-06/ІПК) 18 11

РОЗРАХУНКИ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ

Нормативні документи

«Працівник оплатив 

корпоративною карткою 

особисті витрати»

(коментар до Індивідуальної по-
д а т ко в о ї  ко н с ул ьт а ц і ї  Д е рж а в-
ної податкової служби України від 
14.04.20 р. № 1515/6/99-00-05-04-01-
06/ІПК) 21 4

РРО, КОРО, РК

Нормативні документи

«РРО не застосовується, 

коли замовник отримує 

та оплачує послуги 

через інтернет»

(коментар до Індивідуальної по-
д а т ко в о ї  ко н с ул ьт а ц і ї  Д е рж а в-
ної податкової служби України від 
03.01.20 р. № 7/6/99-00-05-04-01-15/
ІПК) 3 31

«Як підрахувати 

кількість порушень у разі 

незастосування РРО?»

(коментар до Індивідуальної подат-
кової консультації Державної подат-
кової служби України від 29.11.19 р. 
№ 1646/6/99-00-05-04-01-15/ІПК) 3 31

«Як зберігати Z-звіт 

в електронному вигляді?»

(коментар до Індивідуальної подат-
кової консультації Державної подат-
кової служби України від 21.12.19 р. 
№ 2072/6/99-00-05-04-01-15/ІПК) 3 32

«Цілодобова робота РРО: 

коли формувати Z-звіт?»

(коментар до листа Державної подат-
кової служби України від 20.11.19 р. 
№ 685/4/99-00-05-04-01-13) 6 14

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

«Оплата медвиробів 

через платіжні системи: 

коли застосовувати РРО?»

(коментар до Індивідуальної по-
д а т ко в о ї  ко н с ул ьт а ц і ї  Д е рж а в-
ної податкової служби України від 
31.01.20 р. № 398/6/99-00-05-04-01-
06/ІПК) 8 31

«РРО доведеться доопрацювати... 

для зазначення коду УКТЗЕД 

у фіскальному чеку»

(коментар до Індивідуальної по-
д а т ко в о ї  ко н с ул ьт а ц і ї  Д е рж а в-
ної податкової служби України від 
7.04.20 р. № 1700/6/99-00-05-04-01-
06/ІПК) 19 7

«Повернення товару, 

оплаченого платіжною карткою: 

коли застосовувати РРО?»

(коментар до Індивідуальної по-
д а т ко в о ї  ко н с ул ьт а ц і ї  Д е рж а в-
ної податкової служби України від 
14.04.20 р. № 1513/6/99-00-05-04-01-
06/ІПК) 21 4

Довідкова інформація

Що зміниться в порядку ведення ка-
сових операцій в Україні? 22 7

Консультації

РРО для підприємців: що належить 
до послуг у сфері охорони здоров'я? 2 39

РРО: строки введення нових правил 
переносяться 16 25

Доставка товарів додому кур'єром: як 
оформити розрахунки? 17 17

ЕЛЕКТРОННІ ЗАСОБИ ПЛАТЕЖУ

Нормативні документи

«Квитанція терміналу – 

це не розрахунковий документ!»

(коментар до листа Національного 
банку України від 28.11.19 р. № 57-
0007/62082) 8 30

«Отримання орендної плати 

через інтернет: 

коли орендодавець може 

не застосовувати РРО?»

(коментар до Індивідуальної по-
д а т ко в о ї  ко н с ул ьт а ц і ї  Д е рж а в-
ної податкової служби України від 
16.03.20 р. № 1087/6/99-00-05-04-
01-06/ІПК) 18 11
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ, РЕЖИМИ, ПЛАТЕЖІ

Консультації

Увізне мито: тимчасове звільнення 
продовжено! 16 16

ОПЕРАЦІЇ З ІНОЗЕМНОЮ ВАЛЮТОЮ 
(ЛІЦЕНЗУВАННЯ, КУПІВЛЯ 

І ПРОДАЖ ВАЛЮТИ)

Довідкова інформація

Які валютні обмеження скасував НБУ 3 14

Консультації

Валюта ціни відрізняється від валюти 
платежу: тонкощі бухобліку 23 25

РОЗРАХУНКИ З НЕРЕЗИДЕНТАМИ 
(СТРОКИ І ВИДИ РОЗРАХУНКІВ)

Консультації

Піднято поріг контролю валютних 
операцій: що треба знати бухгалте-
рові? 20 26

Відповіді на запитання

Нерезидент заборгував резиденто-
ві 5 000 дол. США: чи можуть при 
податковій перевірці нарахувати 
пеню? 22 28

НЕПРИБУТКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ
ОБЛІК

Нормативні документи

«Медстрахування 
працівників КНП за рахунок 
коштів бюджету: статус 
неприбутковця – зберігається!»

(коментар до Індивідуальної по-
д а т ко в о ї  ко н с ул ьт а ц і ї  Д е рж а в-
ної податкової служби України від 
22.01.20 р. № 238/5/99-00-07-02-02-
05/ІПК) 8 27

«Чи можна неприбутковій 
організації придбавати 
облігації держпозики?»

(коментар до Індивідуальної подат-
кової консультації Головного управ-
ління Державної податкової служби 
України в м. Києві від 03.01.20 р. 
№ 12/ІПК/26-15-04-04-11 ) 8 28

ЗАХИСТ ІНВАЛІДІВ
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ІНВАЛІДІВ

Нормативні документи

«Нюанси виконання 
нормативу з працевлаштування 
осіб з інвалідністю»

(коментар до лис та Мініс терс тва 
соціальної політики України від 
17.10.19 р. № 17976/0/2-19/29) 3 30

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Консультації

Чи повинен роботодавець займатися 
пошуком працівників з інвалідністю 
для виконання нормативу? 23 10

ЗВІТНІСТЬ І ШТРАФИ ДО ФОНДУ ІНВАЛІДІВ

Консультації

Подаємо звіт про працевлаштування 
осіб з інвалідністю 6 44

ОПЕРАЦІЇ
ГОСПОДАРСЬКІ ДОГОВОРИ

Консультації

Розрахунки за договором здійсню-
ватимуться векселем: що зазначити 
в договорі? 3 36

Чи повинен суборендар ремонтувати 
орендоване майно? 8 37

Як урегулювати відносини між борж-
ником і поручником? 9 43

Продаж нерухомості: коли потрібна 
професійна оцінка? 12 30

В п л и в к а р а н т и н у  н а  д о г о в і р н і 
зобов'язання 14 14

Як отримати сертифікат ТПП: покро-
кова інструкція 14 18

Відповіді на запитання

Як перетворити позику на безпово-
ротну фінансову допомогу? 16 30

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ЗА РІЗНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ

Консультації

Як збільшити статутний капітал за 
рахунок кредиторки 12 5

ПРЕТЕНЗІЙНО-ПОЗОВНА РОБОТА
ПРЕТЕНЗІЙНО-ПОЗОВНА РОБОТА 

НА ПІДПРИЄМСТВІ

Довідкова інформація

Хто і як тепер може представляти ін-
тереси підприємства в суді 3 9

ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ

Консультації

Як обчислюються строки позовної 
давності за договорами в період ка-
рантину 14 23

Нові карантинні правила: продовжен-
ня строків позовної давності та скасу-
вання орендної плати 16 23

ПІДПРИЄМСТВА (ГОСПТОВАРИСТВА)
СТВОРЕННЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ І ЛІКВІДАЦІЯ 

Нормативні документи

«Нюанси держреєстрації юросіб: 
законодавчі нововведення»

(ко м е н т а р  д о  л и с т а  М і н і с т е р -
ства юстиції України від 13.12.19 р. 
№ 695/26996-26-19/8.4.3 6 14
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

«Мін’юст роз'яснив, як і коли 
подавати оновлену інформацію 
про кінцевих бенефіціарів»

(коментар до лис та Мініс терс тва 
юс тиці ї  України від 23.04.20 р. 
№ 3887/8.4.4/32-20) 19 9

Консультації

В юрособи всі засновники – фіз-
особи: чи треба подавати інформа-
цію про бенефіціарів? 23 15

Як оформити збільшення статутного 
капіталу ТОВ? 23 16

ДЕРЖАВНІ (КОМУНАЛЬНІ) ПІДПРИЄМСТВА. 
ПІДПРИЄМСТВА З ДЕРЖАВНОЮ 

ЧАСТКОЮ ВЛАСНОСТІ

Нормативні документи

«Хто не заплатив ЧЧПД вчасно, 
того поки що не покарають»

(коментар до Індивідуальної подат-
кової консультації Державної подат-
кової служби України від 07.02.20 р. 
№ 512/6/99-00-07-02-01-06/ІПК) 8 26

Довідкова інформація

Огляд деяких документів, що набули 
чинності в грудні 2019 року 1 14

ДОЗВІЛЬНА СИСТЕМА 
ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Консультації

Як отримати ліцензію за новими пра-
вилами? 4 38

Подаємо заяву на отримання ліцен-
зії на пальне за спрощеною про-
цедурою 6 39

Продаж тестів на коронавірус: чи по-
трібна ліцензія? 17 20

Відповіді на запитання

Коли потрібна ліцензія на торгівлю 
медикаментами? 16 29

ІНШІ ОПЕРАЦІЇ
ЦІЛЬОВЕ ФІНАНСУВАННЯ

Консультації

Допомога з часткового безробіття 
в період карантину: відповідаємо 
на запитання роботодавців і праців-
ників 18 20

БЛАГОДІЙНІСТЬ

Консультації

Якщо підприємство – благодійник: 
відповідаємо на ваші запитання 21 5

Антивірусна благодійність фізособи: 
відповідаємо на запитання 21 13

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

ПДВ-історія благодійних фондів у пе-
ріод боротьби з COVID-19 21 16

Лікарні: виживемо тільки з підтрим-
кою благодійників 21 20

АНАЛІТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
ОГЛЯД СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

Довідкова інформація

Давайте ваші грошики – рятуйте 
держбюджет! 1 18

Штрафи, застосовані органом Держ-
праці за результатами незаконних ін-
спекційних відвідувань, підлягають 
скасуванню! 1 21

Орган ДПС може анулювати реєстра-
цію платника єдиного податку, якщо 
перевіркою встановлена наявність 
у нього податкового боргу. Реалізо-
вувати продукцію фізособам можна 
на підставі усного договору, і це не 
є підставою для зняття податкового 
кредиту у продавця. Чинним зако-
нодавством не передбачено повер-
нення передоплати за договорами 
підряду 2 17

Наказ про проведення позаплано-
вої перевірки на підставі пп. 78.1.12 
Податкового кодексу має право ви-
давати тільки ДФС України. Умова 
про електронний документообіг має 
бути закріплена в госпдоговорі, інак-
ше електронне листування сторін не 
береться до уваги. Якщо банк не ви-
конав платіжне доручення через від-
сутність коштів на рахунку юрособи, 
відповідальність за несплату податку 
несе підприємство 3 22

Якщо у підприємця відсутній дохід від 
підприємницької діяльності, але при 
цьому він є найманим працівником, 
йому не потрібно сплачувати ЄСВ за 
себе. Акт податкової перевірки без 
підпису перевіряючого є недійсним, 
тому не може бути підставою для за-
стосування штрафів 5 12

Договір, що підписаний неуповнова-
женою особою і не отримав подаль-
ше схвалення, є недійсним 6 10

Заборгованість не є безнадійною і не 
підлягає включенню до податкових 
доходів, якщо сторони договору змі-
нили строк виконання зобов'язань. 
Орган ДФС не має права двічі нара-
хувати податок на прибуток за один 
період 7 12
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Якщо у ЦПД не зазначений конкрет-
ний результат здійснюваних вико-
навцем робіт, такий договір можуть 
визнати трудовим. Фізособи не не-
суть відповідальності за несвоєчас-
ну сплату податку на нерухомість, 
якщо орган ДФС направив їм ППР 
з нарахованою сумою податку не за 
адресою їх реєстрації. Якщо загальні 
збори ТОВ проведені з порушення-
ми, прийняті цими зборами рішення 
є недійсними. Якщо з дня виникнення 
податкового боргу минуло 1 095 днів, 
податковий орган не має права стягу-
вати пеню, нараховану на суму цього 
боргу 8 22

Огляд Закону, прийнятого на підста-
ві законопроєкту № 1210: найважли-
віше 8 9

Правильно оформлені первинні до-
кументи допоможуть довести реаль-
ність господарських операцій. По-
клажодавець не має права вимагати 
від зберігача відшкодування вартос-
ті втраченого майна, якщо в актах 
приймання-передачі немає опису 
майна, не зазначені одиниці його ви-
мірювання і вартість 9 14

Стягнути з юрособи невиплачені ди-
віденди можна тільки в межах стро-
ку позовної давності. Податковий 
агент повинен утримати і сплатити 
до бюджету ПДФО при нарахуван-
ні дивідендів у строки, установлені 
ПК, незалежно від факту їх виплати. 
Акціонер, що законно володіє акція-
ми, має право на отримання дивіден-
дів без додаткового підтвердження 
права власності на акції 11 4

Роботодавці не зобов'язані самостій-
но шукати працівників з інвалідністю 
для виконання нормативу 23 9

Роботодавець не звільняється від 
фінансової відповідальності за не-
дотримання мінімальних держгаран-
тій, навіть якщо він усунув порушен-
ня у ході перевірки 24 4

ДОВІДКОВО-АНАЛІТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ 

Довідкова інформація

Календар бухгалтера на січень 2020 
року 1 1*

Інформація для розрахунків 1 41

Календар бухгалтера на поточний 
тиждень 2 8

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Календар бухгалтера на поточний 
тиждень 3 4

Календар бухгалтера на поточний 
тиждень 4 3

Календар бухгалтера на лютий 2020 
року 5 1*

Інформація для розрахунків 5 46

Календар бухгалтера на поточний 
тиждень 6 4

Коротко про матеріали номера! 6 1

Календар бухгалтера на поточний 
тиждень 7 4

Коротко про матеріали спецвипуску 7 1

Календар бухгалтера на поточний 
тиждень 8 4

Коротко про матеріали номера 8 1

Календар бухгалтера на березень 
2020 року 9 1*

Створення об'єднаної редакції видань 
ВКК «Баланс-Клуб» 9 1

Інформація для розрахунків 9 46

Календар бухгалтера на поточний 
тиждень 10 3

Коротко про матеріали номера 10 1

Календар бухгалтера на поточний 
тиждень 11 3

Коротко про матеріали номера 11 1

Календар бухгалтера на поточний 
тиждень 12 8

Коротко про матеріали номера 12 1

Облікова ставка НБУ зменшена до 
10 % річних 12 2

Календар бухгалтера на поточний 
тиждень 13 2

Коротко про матеріали номера 13 1

Календар бухгалтера на квітень 2020 
року 14 1*

Коротко про матеріали номера 14 1

Зміни до законодавства, що діють із 
квітня 2020 року 14 4

Інформація для розрахунків 14 46

Коротко про матеріали номера 15 1

Коротко про матеріали номера 16 1

Коротко про зміст випуску 17 1

Календар бухгалтера на травень 2020 
року 18 1*

Зміни до законодавства, що діють із 
травня 2020 року 18 3
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Огляд деяких документів, які набули 
чинності у квітні 2020 року 18 8

Інформація для розрахунків 18 29

Коротко про матеріали номера 18 1

Коротко про матеріали номера 19 1

Коротко про матеріали номера 20 1

Коротко про матеріали номера 21 1

Коротко про матеріали номера 22 1

Зміни в законодавстві, що діють із 
червня 2020 року 22 3

Інформація для розрахунків 22 29

Календар бухгалтера на червень 2020 
року 22 1*

Коротко про матеріали номера 23 1

Коротко про матеріали номера 24 1

Коротко про матеріали номера 25-26 1

Додаткова інформація про набуття 
чинності окремих документів у зв'язку 
з їх офіційним опублікуванням 25-26 4

ПЕРСПЕКТИВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Довідкова інформація

До 1 січня 2023 року продовжено 
звільнення деяких операцій від об-
кладення ПДВ. Порядок реєстрації 
податкових накладних діє до остаточ-
ного рішення суду. Отримання відо-
мостей про розрахунки з бюджетами 
і цільовими фондами через е-кабінет. 
Про введення нових бюджетних ра-
хунків. Органи ФСС оприлюднили 
плани перевірок страхувальників на 
І квартал 2020 року. Уведено в дію 
Правила ІНКОТЕРМС-2020 1 16

Закони, якими внесено зміни до По-
даткового кодексу в грудні 2019 року 2 4

Операції із застосуванням ЕПС: тепер 
простіше і зручніше! 2 5

Огляд Закону № 391 2 9

Зареєстровано законопроєкт «Про 
працю». Порядок використання елек-
тронних грошей адаптують до євро-
пейських норм. Що змінилося в по-
данні статзвітності на 2020 рік 3 8

Інформація про Довідник показників 
НГО земель на 01.01.20 р. Значення 
коефіцієнта індексації НГО за 2019 
рік – 0,1 3 32

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Про оновлений фінмоніторинг з пер-
ших вуст. З 1 квітня можуть запрова-
дити нові ознаки доходів для форми 
№ 1ДФ. Сфери торгівлі, тимчасового 
розміщення і харчування – під поси-
леним контролем ДПС і Держпраці. 
Як довго зберігати електронні Звіти 
з ЄСВ 5 7

НБУ чекає пропозицій до законопро-
єкту «Про платіжні послуги». Нові 
форми документів для розблокуван-
ня ПН/РК уже в «Єдиному вікні». ДПС 
про сплату транспортного податку 
в 2020 році. Знайдіть акцизну мар-
ку через новий е-сервіс. Майнова 
декларація: куди подавати і які до-
кументи заповнювати. Роботодавці 
не повідомлятимуть ДПС про праце-
влаштування керівника. З 1 квітня за-
провадять електронні лікарняні 6 5

Законопроєкт про податкові зміни – 
на підписі у Президента. Підприємці 
не сплачуватимуть мінімальний роз-
мір ЄСВ у разі відсутності доходу. 
У 7 разів збільшаться штрафи за про-
даж пива і тютюну дітям. Громадя-
ни самостійно вибиратимуть банк 
для виплати зарплати. Проводяться 
масштабні перевірки трудових відно-
син. Що потрібно знати роботодавце-
ві про скорочення штату 7 7

Продовжуються перевірки робото-
давців. Особливості застосування 
«трудових» штрафів. Оновлено два 
розділи плану перевірок платників 
на 2020 рік. Заяви про застосування 
спрощеної системи подаватимуть че-
рез ІТС. Довідку про доходи за 2019 
рік можна отримати в е-кабінеті. За-
працював е-сервіс «Перелік транс-
портних засобів, які переміщають 
пальне або спирт». Продавцям не 
треба зберігати чеки з платіжних тер-
міналів. Визнано помилковими окре-
мі рішення органів ДПС, оскаржені 
платниками. Усе про РРО від ДПС 8 5

Огляд деяких документів, що набули 
чинності в березні 2020 року 14 10

Прийнято Закон про оборот земель 15 3

Дію додаткових пільг і адміністра-
тивних спрощень продовжать до за-
кінчення карантину. Оприлюднено 
Закон про ринок землі 19 3



ПУТІВНИК ЗА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ 2020 РОКУ

19ДЛЯ УСПІШНИХ ПРОФЕСІОНАЛІВ WWW.BALANCE.UA

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Посилено відповідальність за пору-
шення порядку звітності та сплати 
ЧЧПД і держдивідендів 19 5

Прийнято Закон про страхування 
медиків. Медики отримають 100 % 
лікарняних незалежно від с тажу. 
На обговоренні – проєкт порядку 
функціонування системи обліку да-
них РРО. Як запобігти розповсюджен-
ню COVID-19 на виробництві продук-
тів харчування 20 3

Продовжено дію податкових каран-
тинних пільг. Фізособи-підприємці, 
які не отримують дохід, не сплачува-
тимуть ЄСВ 21 3

Звільнені від сплати ЄСВ підприємці 
та частково безробітні мають право 
на страхові виплати 23 4

Огляд Закону № 591: продовжено 
мораторій на проведення перевірок 
і застосування штрафів 23 5

Запровадять електронний облік тру-
дової діяльності 24 3

Які карантинні обмеження знят і 
в червні. Прийнято форму попе-
редження про порушення у сфері 
праці 24 3

Інформація про критерії ризиковості 
платника розміщена в приватній час-
тині е-кабінету. У разі неповідомлення 
про оплату ліцензії ї ї дію припинять. 
Удосконалюється облік податків, збо-
рів, платежів та ЄСВ в контролюючих 
органах. Деревозаготівні підприєм-
ства складатимуть Звіт про платежі 
на користь держави 25-26 3

З 12 червня облікова ставка зниже-
на до 6 % річних. Змінено порядок 
виплати допомоги з часткового без-
робіття 25-26 4

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ
ІНДЕКС ІНФЛЯЦІЇ

Довідкова інформація

Індекс інфляції в грудні 2019 року 3 3

Індекс інфляції в січні 2020 року 7 1

Індекс інфляції в лютому 2020 року 11 2

Індекс інфляції в березні 2020 року 16 22

Індекс інфляції в квітні 2020 року 20 7

Індекс інфляції в травні 2020 року 25-26 23

НОВИНИ ТИЖНЯ

Довідкова інформація

Зміни до законодавства, що діють із 
січня 2020 року 1 3

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Оновлено Порядок проведення пере-
вірок з праці. Оновлено довідники 
податкових пільг 2 3

Уточнено перелік розрахунково-
касових операцій, які не обклада-
ються ПДВ. Платіжне доручення за-
повнюються по-новому. Скорочено 
Реєстр великих платників на 2020 рік. 
Суб'єкти первинного фінмоніторин-
гу повідомлятимуть про фіноперації 
більше 400 тис. грн. Врегульовано 
законодавство у сфері видобутку ко-
рисних копалини. Як вручають судову 
повістку 3 5

Банки повинні розкривати вартість 
споживчих кредитів. Уточнено Ме-
тод рекомендації з бухобліку 4 7

Операції із закупівлі ліків за державні 
кошти звільнять від ПДВ. Про останні 
зміни в податковому законодавстві. 
Оновлено переклад МСФЗ для ма-
лих і середніх підприємств. Почалося 
декларування громадянами доходів 
за 2019 рік. Особливості справляння 
екоподатку – 2020 4 4

Зміни до законодавства, які діють 
з лютого 2020 року 5 3

Набув чинності Закон про протидію 
рейдерству. Запроваджена програма 
«Доступні кредити 5–7–9 %» для ма-
лого підприємництва 5 6

Розмір облікової ставки НБУ – 11 % 
річних 6 11

Ратифіковано Протокол змін до Уго-
ди про уникнення подвійного опо-
даткування між Україною і Респуб-
лікою Сінгапур. Уточнено порядок 
розкриття банківської таємниці. Іно-
земні банки можуть розраховувати-
ся у гривнях. Змінено форми заяв 
для держреєстрації юросіб, підпри-
ємців. Оновлено унифіковану форму 
акта перевірки автоперевізника. Як 
у колдоговорі відобразити гендерну 
рівність 7 5

Визначено перелік кодів товарів для 
застосування при моніторингу ПН/
РК. Зміни до положення про акцизні 
марки вже діють. Оновлено довідни-
ки податкових пільг 8 8

Зміни до законодавства, що діють 
з березня 2020 року 9 4
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Змінено порядок узят тя на облік 
страхувальників і розгляду скарг мит-
ницею. Запровадять нові марки ак-
цизного податку для алкоголю 9 9

Карантин: Верховна Рада прийняла 
антикризові закони 12 3

Як пропонується підтримувати бізнес 
під час карантину 14 3

Набув чинності Закон про соціальні 
та економічні гарантії у зв'язку з ка-
рантином 15 2

Затверджено базовий норматив від-
рахування частини прибутку на ви-
плату дивідендів. Розширено мож-
ливості для отримання доступних 
кредитів під 5–7–9 %. Визначено 
порядок функціонування є диного 
рахунка 19 4

З 11 травня ос лаблено карантинні 
обмеження. Рекомендаці ї ус тано-
вам, що надають пос луги під час 
карантину. Запроваджено держре-
гулювання цін на соціально значу-
щі та протиепідемічні товари. Що 
змінилося в порядку видачі лікар-
няних. Є динники першої – другої 
груп можуть отримати допомогу на 
дітей. Змінено інструкцію про служ-
бові відрядження 20 4

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Державні унітарні підприємства та їх 
об'єднання за результатами діяльнос-
ті в 2020 році відраховують державі 
80 % ЧЧПД 21 28

Підприємцям-загальносистемникам 
та особам, які провадять незалеж-
ну профдіяльність, можуть списа-
ти недоїмку, штрафи і пеню з ЄСВ 
за період починаючи з 2017 року. 
У Переліку офшорних зон з’явила-
ся ще одна країна. Оновлено форми 
заяв у сфері держреєстрації юросіб, 
фізосіб-підприємців і громадських 
формувань 23 3

ДОЛАЄМО КРИЗУ РАЗОМ
ДОЛАЄМО КРИЗУ

Консультації

Як фінансова служба може допо-
могти керівникові під час кризи? 15 4

Дебіторська заборгованість як ресурс 
підприємства 15 9

Як управляти кредиторською забор-
гованістю 15 16

Кризовий період: знаходимо резерви 15 20

Залучаємо фінансування 15 23

Оптимізуємо роботу персоналу в пе-
ріод карантину 15 28

Інструменти фінансового управління: 
як пережити кризу 17 3

Корисні бонуси для передплатників  
групи компаній «Баланс»

Ми робимо все, щоб ваше життя було легшим!

ЖИВЕ СПІЛКУВАННЯ  
З КОЛЕГАМИ  
ТА РЕДАКЦІЄЮ  
ЖУРНАЛУ   

ЕЛЕКТРОННА ВЕРСІЯ  
ВИДАНЬ  
У ПОДАРУНОК

При передплаті від 3 місяців  
ви отримуєте  
електронну версію  
видання (БСБ).

БЕЗКОШТОВНА 
КОНСУЛЬТАЦІЙНА ЛІНІЯ

Отримайте конкретну усну 
відповідь за телефоном 
(056) 370-44-25,  
(графік роботи лінії  
див. у виданнях)

або 

напишіть на електронну 
пошту otvet@balance.ua,  
і ми зателефонуємо вам.


