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ПЕРЕЛІК ТЕМ МАТЕРІАЛІВ, 
ОПУБЛІКОВАНИХ У ВИДАННІ «БАЛАНС» 

у IІІ кварталі 2020 року

Найменування теми № 
стор.

РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТАМИ 
І ФОНДАМИ

2

Фінансовий моніторинг 2

ПЕРЕВІРКИ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 2

Перевірки. Оскарження рішень 
контролюючих органів

2

Відповідальність платників податків 
(адміністративна, кримінальна, фінансова)

2

Облік платників податків 2

ПОДАТКИ І ЗБОРИ 3

Податок на прибуток у ПК 3

Податок на додану вартість у ПК 3

Податок на доходи фізичних осіб 3

Плата за землю у ПК 3

Акцизний податок 3

ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ 3

Порядок нарахування ЄСВ. Звітність 3

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО 3

Облік і звітність 3

Загальна система оподаткування 4

Спрощена система оподаткування 4

ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ 4

Організація і ведення бухгалтерського 
обліку

4

ОСНОВНІ ЗАСОБИ 4

Облік основних засобів та їх поліпшень 4

ОРЕНДА 4

Фінансовий лізинг (оренда) 4

ЗАПАСИ 4

Облік запасів 4

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ 4

Кадрове діловодство 4

Охорона праці 4

Найменування теми № 
стор.

ОПЛАТА ПРАЦІ 4

Індексація і компенсація грошових доходів 4

Середня зарплата 4

ВИДИ ДОПОМОГИ, ПОЖЕРТВУВАННЯ 4

Допомога працівникам за рахунок соцстраху 
(лікарняні листки тощо)

4

Допомога (матеріальна, благодійна), 
подарунки

5

ВІДРЯДЖЕННЯ 5

Відрядження по Україні 5

Закордонне відрядження 5

ГРОШОВИЙ ОБІГ 5

Касові операції, відповідальність 
за порушення порядку їх ведення

5

Розрахунки з підзвітними особами 5

РРО, КОРО, РК 5

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 5

Експортні та імпортні операції. 
Курсові різниці

5

ОПЕРАЦІЇ 5

Господарські договори 5

Особливості обліку за різними операціями 5

ПРЕТЕНЗІЙНО-ПОЗОВНА РОБОТА 5

Претензійно-позовна робота на підприємстві 5

ДОЗВІЛЬНА СИСТЕМА 5

Дозволи, що видаються держорганами 5

АНАЛІТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ 6

Огляд судової практики 6

Довідково-аналітична інформація 6

Перспективне законодавство 6

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ 7

Індекс інфляції 7

Новини тижня 7
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ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ, ОПУБЛІКОВАНИХ У ВИДАННІ «БАЛАНС» 
у IІІ кварталі 2020 року

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТАМИ І ФОНДАМИ
ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ

Консультації
Фінмоніторинг банківських операцій: 
що треба знати клієнтові для мінімі-
зації ризиків 27 9

ПЕРЕВІРКИ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ПЕРЕВІРКИ. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ 

КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ
Відповіді на запитання

Що змінилося в податкових термінах 
давності та до чого готуватися? 27 30

Чи застосовується податкова застава 
під час карантину? 36 22

Як звільнити майно з податкової за-
стави? 36 23

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ 
(АДМІНІСТРАТИВНА, КРИМІНАЛЬНА, ФІНАНСОВА)

Консультації
«Карантинні» штрафи за податкові по-
рушення: практика застосування 36 19

Штрафи за порушення у сфері трудо-
вих відносин: правила і практика 37 2

Відповіді на запитання
Чи є приводом для перевірки продав-
ця порушення кримінальної справи 
стосовно покупця? 38 27

ОБЛІК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
Нормативні документи

ЗІР, категорія 116.11 
«Як заповнити графу 3 форми № 20-ОПП, 
якщо в довіднику відсутні відповідні 
типи об’єктів?» 32 6

ЗІР, категорія 116.11 
«Основне місце обліку – місце прожи-
вання керівника юрособи: чи потрібно 
подавати форму № 20-ОПП?» 32 6

ЗІР, категорія 116.11 
«Чи потрібно повідомляти про об’єк-
ти оподаткування, створені до 2011 
року?» 32 7

ЗІР, категорія 116.11 
«Коли форма № 20-ОПП не пода-
ється?» 32 8

ЗІР, категорія 116.11 
«Як застосовувати принцип укруп-
нення інформації щодо однотипних 
об’єктів?» 32 8

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

ЗІР, категорія 116.11 

«Як заповнити графи 6, 7, 8 форми 
№ 20-ОПП, якщо земельна ділянка не 
має адреси місцезнаходження?» 32 9

ЗІР, категорія 116.11 

«ФОП зареєстрована за місцем про-
живання: чи потрібно подавати форму 
№ 20-ОПП?» 32 10

ЗІР, категорія 116.11 

«Як заповнити розд. 3 форми 
№ 20-ОПП?» 32 10

ЗІР, категорія 116.11 

«Чи подається форма № 20-ОПП по-
вторно, якщо форма повідомлення 
була змінена?» 32 12

ЗІР, категорія 116.11 

«Куди подає ться повідомлення за 
формою № 20-ОПП у разі зміни місце-
знаходження СГ?» 32 12

ЗІР, категорія 116.11 

«Як заповнити графи 6–8 форми 
№ 20-ОПП, якщо транспортний засіб 
використовується по всій території 
України?» 32 13

Консультації
Хто, куди і в які строки повинен по-
давати форму № 20-ОПП 32 16

Способи подання форми № 20-ОПП 32 20

Як заповнювати форму № 20-ОПП 32 23

Аналізуємо ризики неподання форми 
№ 20-ОПП 32 28

Підприємство міняє адресу: куди по-
давати форму № 20-ОПП? 32 30

Як відобразити у формі № 20-ОПП 
земельні ділянки? 32 32

Відокремлений підрозділ і форма 
№ 20-ОПП: різні ситуації 32 35

Виправляємо поми лк и, допущені 
у формі № 20-ОПП 32 38

Відповідальність за неподання форми 
№ 20-ОПП 32 40

Відповіді на запитання
Придбаний автомобіль не є об'єк-
том обк ладення транспортним по-
датком: чи потрібно подавати форму 
№ 20-ОПП? 32 43

Як заповнювати форму № 20-ОПП сто-
совно декількох службових авто? 32 45
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або короткий зміст

№ 
вид.
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Чи потрібно подавати форму № 20-ОПП 
стосовно окремого об’єкта «котельня»? 32 45

Чи подається форма № 20-ОПП сто-
совно швейного обладнання? 32 46

Об'єкт здано в оренду кілька років 
тому, форма № 20-ОПП не подавала-
ся: чи треба її подати зараз? 32 47

ПОДАТКИ І ЗБОРИ
ПОДАТОК НА ПРИБУТОК У ПК

Консультації

Операції з нерезидентами: не забудьте 
про нові різниці за податком на при-
буток! 27 14

Суми фінансових санкцій від контро-
люючих органів: виключаємо з подат-
кових витрат! 29 6

Як в і до бр ази т и аморт изацію ОЗ 
у «при бутковій» декларації за півріч-
чя 2020 року 29 8

Витрати на відрядження: відшкодову-
вати чи ні? 37 42

Як вибрати ставку дисконтування: 
вивчаємо роз'яснення від Мінфіну 38 9

Складаємо Звіт з ТЦУ за 2019 рік! 38 15

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ У ПК
Консультації

Коли податкова може відмовити в ре-
єстрації платником ПДВ 29 21

Експорт товарів: відповідаємо на 
запитання платників ПДВ 29 24

Оновилися коди УКТЗЕД: як тепер 
заповнювати ПН? 33 25

Блокування ПН та РК: відповідаємо на 
ваші запитання з КЛ 33 27

Підприємство придбаває товар під 
одним найменуванням, а продає під 
іншим: як оформляти ПН? 36 14

Товар передано як благодійну до-
помогу: як оформити податкову на-
кладну? 36 17

Покупець повернув товар: на яку дату 
потрібно оформити РК? 36 15

РК з типом причини «103», оформ-
лений для анулювання ПН із непра-
вильною датою, був заблокований: що 
робити? 36 15

Обладнання нерезидента ремонтує 
субпідрядник: коли виникає об'єкт об-
кладення ПДВ? 39 7

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Відповіді на запитання
Платник ПДВ потрапив до переліку 
ризикових платників: чи може він по-
дати документи для зняття ризиковос-
ті повторно? 29 30

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Консультації

Форма № 1ДФ за ІІ квартал: загальні 
правила подання 28 4

Форма № 1ДФ: порядок заповнення 28 6

Приклад заповнення форми № 1ДФ 
залежно від виду доходів 28 10

Заповнення форми № 1ДФ: сім прак-
тичних ситуацій 28 14

Виправлення помилок у формі № 1ДФ: 
особливій звітності – особливі пра-
вила 28 20

Приклад виправлення помилок у фор-
мі № 1ДФ 28 25

Нові ознаки доходів у формі № 1ДФ: 
як застосовувати чергові уточнення? 28 27

Форма № 1ДФ: два види відповідаль-
ності для податкових агентів 28 29

Роз'яснення податківців щодо запов-
нення форми № 1ДФ 29 13

Тестування співробітників на COVID-19: 
чи потрібно обкладати витрати «зар-
платними» та іншими податками? 29 18

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ У ПК
Консультації

Земельний податок: як подати декла-
рацію в середині року? 27 25

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК
Консультації

Витратоміри і рівнеміри пального: ре-
єстрація, облік, відповідальність 31 18

ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ
ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ЄСВ. ЗВІТНІСТЬ

Консультації
ЄСВ: як «сплячому» підприємцеві від-
звітувати за минулі періоди, щоб йому 
списали борг? 27 19

Стосовно «сплячого» ФОП відкрито 
виконавче провадження: що робити? 27 22

Тестування співробітників на COVID-19: 
чи потрібно обкладати витрати «зар-
платними» та іншими податками? 29 18

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО
ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

Консультації
Підприємець припиняє діяльність: ви-
конуємо процедуру від А до Я 36 24
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

ЗАГАЛЬНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ
Консультації

ЄСВ: як «сплячому» підприємцеві від-
звітувати за минулі періоди, щоб йому 
списали борг? 27 19

Стосовно «сплячого» ФОП відкрито 
виконавче провадження: що робити? 27 22

СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ
Відповіді на запитання

Підприємець-єдинник має податковий 
борг: чи потрібно йому переходити на 
загальну систему оподаткування? 29 31

Товар відвантажив на спрощенці, 
а гроші отримав на загальній системі: 
нові правила оподаткування погаше-
ної грошової заборгованості 31 29

ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ
ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Консультації

Первинні документи: основні правила 
оформлення 30 3

Порядок і строки зберігання первин-
них документів 30 9

Електронний документообіг з контр-
агентом: на що звернути увагу? 30 12

Первинка, що запізнилася: як відобра-
зити витрати? 30 16

Бухгалтерська довідка: як і коли скла-
дається? 30 20

Видаткова накладна: мета і порядок 
складання 30 24

Акт надання послуг: як скласти, щоб 
підтвердити реальність операції? 30 27

Довіреність на отримання ТМЦ: пра-
вила і нюанси 34-35 2

Як списати зіпсовані запаси 36 10

ОСНОВНІ ЗАСОБИ
ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ЇХ ПОЛІПШЕНЬ 

Консультації
Об'єкт ОЗ своєчасно не оприбуткова-
но: варіанти виправлення помилки 29 11

Основні засоби тимчасово простою-
ють: який документ скласти? 34-35 9

Уцінка основних засобів перед про-
дажем 39 4

ОРЕНДА
ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ (ОРЕНДА)

Відповіді на запитання
Автомобіль у фінлізингу: чи подавати 
форму № 20-ОПП? 32 44

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

ЗАПАСИ
ОБЛІК ЗАПАСІВ

Консультації
Облік товарних запасів у підприємця: 
що і для кого змінилося 1 серпня? 34-35 5

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ
КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

Консультації
Співробітника призивають на військо-
ву службу: що зобов'язаний робити 
роботодавець? 29 26

Відряд ження: оформлення наказів 
у різних ситуаціях 34-35 21

Класифікатор професій: відповідаємо 
на актуальні запитання 38 24

Співробітник хворіє більше 4 місяців: 
чи можна його звільнити? 39 17

Як оформити закінчення «карантин-
ної» відпустки за свій рахунок? 39 31

Відповіді на запитання
Трудові книжки в електронному ви-
гляді: коли їх треба передавати до 
Пенсійного фонду? 27 29

ОХОРОНА ПРАЦІ
Консультації

У працівника коронавірус: що робити 
роботодавцеві? 31 26

ОПЛАТА ПРАЦІ
ІНДЕКСАЦІЯ І КОМПЕНСАЦІЯ 

ГРОШОВИХ ДОХОДІВ
Консультації

Індексація грошових доходів грома-
дян за червень 2020 року 27 32

Якщо заборгованість із зарплати ви-
плачується в серпні 2020 року 34-35 32*

Індексація грошових доходів грома-
дян за вересень 2020 року 38 31

Якщо заборгованість із зарплати ви-
плачується у вересні 2020 року 38 29

СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА
Консультації

Оплата днів відрядження: розрахунок 
середньоденної зарплати 37 37

ВИДИ ДОПОМОГИ, ПОЖЕРТВУВАННЯ
ДОПОМОГА ПРАЦІВНИКАМ 

ЗА РАХУНОК СОЦСТРАХУ 
(ЛІКАРНЯНІ ЛИСТКИ ТОЩО)

Консультації
Лікарняний листок: перевіряємо пра-
вильність заповнення 37 8
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або короткий зміст
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вид.

№ 
стор.

Лікарняні: особливос ті розрахунку 
і виплати 37 12

Заява-розрахунок: як заповнити для 
отримання фінансування від ФСС 37 19

ДОПОМОГА (МАТЕРІАЛЬНА, БЛАГОДІЙНА), 
ПОДАРУНКИ
Консультації

Матеріальна допомога працівнико-
ві: підстави і документальне оформ-
лення 37 23

Види матеріальної допомоги та ї ї опо-
даткування 37 27

Матеріальна допомога: як заощадити 
на податках 37 34

ВІДРЯДЖЕННЯ
ВІДРЯДЖЕННЯ ПО УКРАЇНІ

Консультації
Оплата днів відрядження: розрахунок 
середньоденної зарплати 37 37

Оплата днів відрядження: 5 різних 
прикладів 37 40

Витрати на відрядження: відшкодову-
вати чи ні? 37 42

ЗАКОРДОННЕ ВІДРЯДЖЕННЯ
Консультації

Оплата днів відрядження: розрахунок 
середньоденної зарплати 37 37

Оплата днів відрядження: 5 різних 
прикладів 37 40

Витрати на відрядження: відшкодову-
вати чи ні? 37 42

ГРОШОВИЙ ОБІГ
КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ, 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ 
ПОРЯДКУ ЇХ ВЕДЕННЯ

Консультації
Прибутковий касовий ордер: правила 
і зразки заповнення 34-35 12

Видатковий касовий ордер: правила 
і зразки заповнення 34-35 17

Готівкові розрахунки при продажу 
дорогих товарів: як обійти обме-
ження? 38 21

РОЗРАХУНКИ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ
Консультації

Як оформити авансовий звіт: покро-
кова інструкція 34-35 25

РРО, КОРО, РК
Консультації

Що треба знати бухгалтерові про ро-
боту з ПРРО? 31 8

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Якими повинні бути реквізити чеків 
РРО (ПРРО) з 1 серпня 2020 року 31 13

На скільки оштрафують за невидачу 
фіскального чека? 33 30

Відповіді на запитання

Як підприємцеві-єдиннику обчислити 
дохід із метою застосування РРО? 31 31

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ЕКСПОРТНІ ТА ІМПОРТНІ ОПЕРАЦІЇ. 

КУРСОВІ РІЗНИЦІ
Консультації

Експорт товарів: відповідаємо на за-
питання платників ПДВ 29 24

В експортованому товарі виявлено де-
фект: як владнати питання з покупцем-
нерезидентом? 39 8

ОПЕРАЦІЇ
ГОСПОДАРСЬКІ ДОГОВОРИ

Відповіді на запитання
Чи можна зберігати свій товар разом 
із товаром поклажодавця? 38 28

Консультації
Отримання і зберігання товару: чи 
можна оформити дві операції одним 
договором? 39 19

Суборенда приміщення: які документи 
потрібно оформити? 39 22

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ 
ЗА РІЗНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ

Консультації

Завдаток та аванс: у чому різниця? 39 26

ПРЕТЕНЗІЙНО-ПОЗОВНА РОБОТА
ПРЕТЕНЗІЙНО-ПОЗОВНА РОБОТА 

НА ПІДПРИЄМСТВІ
Консультації

Як стягнути борг із контрагента за пре-
тензією 33 7

Стягуємо з контрагента борг через суд: 
поради юриста 33 12

Як використовувати процедуру бан-
крутства для стягнення боргу: прак-
тичні поради 33 18

ДОЗВІЛЬНА СИСТЕМА 
ДОЗВОЛИ, 

ЩО ВИДАЮТЬСЯ ДЕРЖОРГАНАМИ
Консультації

Інформування про бенефіціарів: уже є 
затверджена форма? 39 30
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

АНАЛІТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
ОГЛЯД СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

Довідкова інформація
Штрафу за неподання форми № 20-ОПП 
не буде, якщо платник податків не мі-
няв місце провадження діяльності. За 
неподання форми № 20-ОПП з інфор-
мацією про декілька об’єктів застосо-
вується один штраф за всі незазначені 
об’єкти 32 14

Помилки в податковій звітності виправ-
ляються за встановленими правилами, 
а не шляхом подання листа в довільній 
формі. ТОВ зобов'язане подати інфор-
мацію про діяльність товариства на ви-
могу його учасника. Недоліки в оформ-
ленні акта перевірки (зокрема, відсут-
ність підпису перевіряючого) не можуть 
бути підставою для скасування ППР, ви-
несеного на підставі такого акта 36 7

Неповідомлення органу ДПС про при-
йняття на роботу і несплата «зарплат-
них» податків підтверджують факт не-
укладення з працівником трудового 
договору. Орган Держпраці не може 
оштрафувати на підставі ч. 2 ст. 265 
КЗпП за порушення, які були припинені 
до 01.01.15 р. Рішення про накладення 
фінансових санкцій, прийняте Держ-
праці без належного повідомлення 
роботодавця про розгляд справи, є 
неправомірним 38 6

ДОВІДКОВО-АНАЛІТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
Довідкова інформація

Календар бухгалтера на липень 
2020 року 27 с1

Інформація для розрахунків 27 2

Коротко про матеріали номера 28 1

Коротко про матеріали номера 29 1

Коротко про матеріали номера 30 1

Календар бухгалтера на серпень 
2020 року 31 с1

Інформація для розрахунків 31 32*

Коротко про матеріали номера 33 1

Календар бухгалтера на вересень 
2020 року 36 с1

Інформація для розрахунків 36 29

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Коротко про матеріали номера 36 1

Коротко про матеріали номера 38 1

ПЕРСПЕКТИВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
Довідкова інформація

Оновлено План-графік перевірок 
платників на 2020 рік. Як штрафува-
тимуть за порушення валютного за-
конодавства юросіб. Про новації в об-
кладенні ПДВ та акцизним збором. 
Про подання річної фінзвітності разом 
з аудиторським звітом. Можливе за-
провадження оподаткування розподі-
леного прибутку 27 1

Зміни до законодавства, що діють із 
липня 2020 року 27 5

Розміщені форми електронних до-
кументів для користувачів програм-
них РРО 28 31

До Податкового кодексу внесуть змі-
ни. Пропонується запровадити ста-
жування на суб'єктах малого підпри-
ємництва. Установлено ставки рентної 
плати за користування надрами за 
ІІ квартал 29 3

Форма № 20-ОПП: нові правила за-
повнення 29 4

Зміни до законодавства, що діють із 
серпня 2020 року 31 2

Мін’юст запускає оновлений ЄДР 31 5

Штрафи за порушення при роботі 
з РРО 31 6

Що змінилося в порядку проведення 
«трудових» перевірок? 31 7

Змінено режим операційного дня для 
сплати податків 32 5

З 1 вересня можуть підвищити роз-
мір мінімальної зарплати. Які євроін-
теграційні законопроєкти пріоритетні 
для прийняття. Удосконалять Порядок 
електронного адміністрування ПДВ. 
Мобільний додаток «ОщадРАУ» інте-
грується з ПРРО. Новий сервіс ДПС дає 
можливість отримати дані про відпо-
відальних осіб платника, що мають 
право підпису. Місцеві органи не ре-
гулюватимуть відкриття і режим робо-
ти ресторанів. Відновлять форми заяв 
у сфері держреєстрації 33 1*

Зміни в законодавстві, що діють із ве-
ресня 2020 року 36 3

З 1 вересня почалися перевірки від 
Держпраці 36 6

_________________

* Матеріал опублікований в електронній версії 
журналу (БСБ)
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Запровадження окремих норм Закону 
№ 466 можуть відстрочити. Форми по-
даткової декларації з ПДВ і ПН будуть 
змінені. Змінять форму декларації з по-
датку на прибуток. Фінансування лікар-
няних і виплат від ФСС тимчасово за-
блоковано. КМУ продовжить мораторій 
на перевірки бізнесу. Удосконалять По-
рядок обчислення середньої зарплати 38 3

Основні показники проєкту Закону про 
Держбюджет на 2021 рік. Можуть ска-
сувати мораторій на перевірки 39 2

Пропонується збільшити максималь-
ний дохід для єдинників другої і тре-
тьої груп. Знизять ставку ПДВ для по-
стачань окремих видів сільгосппро-
дукції. Оприлюднено плани перевірок 
ФСС. ДПС нагадує, що подання фор-
ми № 20-ОПП є індикатором реальної 
госпдіяльності. До 1 грудня до Держ-
праці подається заява про медогляд. 
Відновлять форми акцизних наклад-
них «П» та «С». Користуємося Гідом по 
державних послугах 39 3*

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ
ІНДЕКС ІНФЛЯЦІЇ

Довідкова інформація
Індекс інфляції в червні 2020 року 29 20

Індекс інфляції в липні 2020 року 33 24

Індекс інфляції в серпні 2020 року 38 11

НОВИНИ ТИЖНЯ
Довідкова інформація

Заборонено стягувати штрафи за кре-
дитами під час карантину. Оновлено 
класифікатор товарів ЗЕД. Оновлено 
Довідники пільг 28 3

Затверджено накази про застосування 
програмних РРО. Україна приєдналася 
до Додаткового протоколу до КДПГ про 
електронну накладну. Ліквідовано На-
цкомфінпослуг. Затверджено Перехідні 
таблиці від УКТЗЕД-2012 до УКТЗЕД-
2017. Уточнено правила маркуван-
ня продукції. Оновлено рекомендації 
щодо пасажироперевезень залізнич-
ним транспортом на період карантину. 
Оновлено рекомендації щодо роботи 
спортзакладів на період карантину 29 3

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Вдосконалено контроль за реалізацією 
пального 31 5

КСУ визнав неконституційною норму 
Закону про сплату держ дивідендів. 
Мінфін повідомив, які ставки дискон-
тування можна застосовувати. Банки 
і надалі оцінюватимуть кредитний ри-
зик за спрощеними правилами для 
позичальників, які постраждали від 
запровадження карантину. Юросо-
би звітуватимуть про заборгованість 
із зарплати. Підготовлено докумен-
ти для спрощення митного оформ-
лення 32 4

Про останні зміни в податковому за-
конодавстві. Кабмін розширив функ-
ції та права ДПС. Затверджено перелі-
ки окремих товарів, під час реалізації 
яких застосовуються РРО/ПРРО. Онов-
лено Держреєстр РРО. Упорядковано 
облік втрат нафтопродуктів. Уточнено 
Методику визначення середньорин-
кової вартості легкових автомобілів. 
Запроваджено державний збір для 
авіаперевізників. Затверджено Поло-
ження про митні декларації окремих 
типів 33 3

Запроваджуються нові фінансові ін-
струменти. Унесено зміни до Інструк-
ції з ЄСВ. ДПС інформує про новації 
у сплаті ЧЧПД і держдивідендів. При-
йнято порядок автоматичного зістав-
лення показників обсягів пального, 
спирт у. Набув чинності Закон про 
азартні ігри 34-35 30*

А даптивний карантин продовже-
но до 1 листопада. Роз'яснення про 
норму тривалості робочого часу на 
2021 рік 36 6

Оновлено перелік кодів товарів, 
які відповідають критеріям ризико-
вості 39 2

З ат в е р д же н о п р и м і р н і  д о г о в о р и 
оренди держмайна. Обмежено пе-
реміщення через кордон деяких то-
варів 39 1*


