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ПЕРЕЛІК ТЕМ МАТЕРІАЛІВ, 
ОПУБЛІКОВАНИХ У ВИДАННІ «БАЛАНС» 

у IV кварталі 2020 року

Найменування теми № 
стор.

ПЕРЕВІРКИ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 2
Перевірки. Оскарження рішень 
контролюючих органів

2

Відповідальність платників податків 
(адміністративна, кримінальна, фінансова)

2

Погашення податкового боргу 2
ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ 2

Податок на прибуток у ПК 2
Податок на додану вартість у ПК 2
Податок на доходи фізичних осіб 3
Акцизний збір 3
Збір за першу реєстрацію 
транспортних засобів

3

Екологічний податок 3
Збір за паркування, туристичний збір 3
Військовий збір 3
Рентна плата за користування надрами 
в цілях, не пов'язаних із видобутком 
корисних копалин

3

Рентна плата за спеціальне використання води 3
ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ 3

Збори до ПФ з окремих видів 
господарських операцій

3

Порядок нарахування ЄСВ. Звітність 3
ОБОВ'ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ 

СТРАХУВАННЯ
3

ЗДСС із тимчасової непрацездатності 3
СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ 

ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
3

Перехід на іншу систему оподаткування 3
Єдиний податок в юридичних осіб 4

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО 4
Облік і звітність 4
Загальна система оподаткування 4
Спрощена система оподаткування 4

ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ 4
Організація і ведення бухгалтерського обліку 4

ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ 4
Облік операцій із землею 4

ОРЕНДА 4
Оперативний лізинг (оренда) 4
Фінансовий лізинг (оренда) 4

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ 4
Порядок проведення 4
Відображення в обліку результатів 
інвентаризації

4

БЕЗНАДІЙНА І СУМНІВНА 
ЗАБОРГОВАНІСТЬ

5

Врегулювання сумнівної заборгованості 5

Найменування теми № 
стор.

Списання дебіторської та кредиторської 
заборгованості зі строком позовної 
давності, що минув

5

ЗАПАСИ 5
Облік запасів 5

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ 5
Кадрове діловодство 5
Матеріальна і дисциплінарна 
відповідальність

5

Охорона праці 5
ОПЛАТА ПРАЦІ 5

Виплати працівникам і за договорами 
цивільно-правового характеру

5

Індексація і компенсація грошових доходів 6
Середня зарплата 6
Відпустки 6
Аліменти, утримання 6

ВИДИ ДОПОМОГИ, ПОЖЕРТВУВАННЯ 6
Допомога працівникам за рахунок соцстраху 
(лікарняні листки тощо)

6

ВІДРЯДЖЕННЯ 6
Відрядження по Україні 6
Закордонні відрядження 6

ГРОШОВИЙ ОБІГ 6
РРО, КОРО, РК 6

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 6
Митне оформлення, режими, платежі 6
Розрахунки з нерезидентами 
(строки і види розрахунків)

6

Експортні та імпортні операції. 
Курсові різниці

6

СТРАХУВАННЯ 6
Майнове страхування 6

ОПЕРАЦІЇ 6
Господарські договори 6

ПРЕТЕНЗІЙНО-ПОЗОВНА РОБОТА 7
Претензійно-позовна робота на підприємстві 7
Позовна давність 7

ПІДПРИЄМСТВА (ГОСПТОВАРИСТВА) 7
Створення, реорганізація і ліквідація 7

ДОЗВІЛЬНА СИСТЕМА 7
Ліцензування 7

АНАЛІТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ 7
Огляд судової практики 7
Довідково-аналітична інформація 7
Перспективне законодавство 8

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ 8
Індекс інфляції 8
Новини тижня 8
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ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ, ОПУБЛІКОВАНИХ У ВИДАННІ «БАЛАНС» 
у IV кварталі 2020 року

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

ПЕРЕВІРКИ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ПЕРЕВІРКИ. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ 

КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ
Консультації

Таблиця-підказка: як уникнути штра-
фів за порушення в оплаті праці та 
кадровому діловодстві 45 25

Де і як дізнатися про плани переві-
ряючих на 2021 рік? 50 17

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ 
(АДМІНІСТРАТИВНА, 

КРИМІНАЛЬНА, ФІНАНСОВА)
Консультації

Підприємству потрібно виготовити 
нову печатку: кого і як потрібно по-
відомити, які документи оформити? 41 41

Чи передбачена відповідальність за 
порушення правил виплати дивіден-
дів у ТОВ? 43 25

ПОГАШЕННЯ ПОДАТКОВОГО БОРГУ
Консультації

Яке майно підприємця не може бути 
використане для погашення подат-
кового боргу? 52 27

ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ
ПОДАТОК НА ПРИБУТОК У ПК

Консультації
Надання безповоротної фіндопомо-
ги резидентові: чи будуть витрати 
у разі відсутності ділової мети? 41 8

Автомобіль продано у статусі єдин-
ника, а гроші від покупця отримано 
на загальній системі: що з податком 
на прибуток? 41 9

Податок на прибуток: як відзвітува-
ти за три квартали 2020 року 42 6

Реорганізація підприємства: як пе-
редати правонаступникові податкові 
збитки? 45 13

Як підприємству вигідно придбати 
автомобіль? 46-47 25

За якими нормами списувати ПММ 46-47 34

Списання ПММ: оформлення та облік 46-47 37

Придбання ПММ: різні варіанти 
оформлення та обліку 46-47 41

ДТП: ремонт авто за рахунок виплат 
від страхової компанії 46-47 46

Ціна ОЗ прив'язана до інвалюти: як 
це впливає на облік і податки? 48 8

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Поворотна фіндопомога і дисконту-
вання: актуальні питання 50 30

Дисконтуємо і відображаємо в об-
ліку поворотну фіндопомогу 50 34

Новорічні подарунки від роботодав-
ця: ПДФО, ВЗ, ЄСВ 51 13

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ У ПК
Довідкова інформація

Які зміни вносяться до порядку елект-
ронного адміністрування ПДВ 45 7

Консультації
Гроші отримані помилково: чи по-
трібно оформляти податкову на-
кладну? 41 12

Від продавця отримано компенса-
цію за постачання неякісного товару: 
чи потрібно нараховувати податкові 
зобов'язання з ПДВ? 41 13

Чи можна відображати податковий 
кредит на підставі тимчасової митної 
декларації? 41 14

Підприємство надає послуги з комп'ю-
терного програмування: чи застосову-
ється пільга з ПДВ? 41 14

На яку дату потрібно оформити РК 
у разі коливання валютного курсу? 41 15

Товар був уцінений перед продажем: 
як визначити базу обкладення ПДВ? 41 16

Покупець повернув частину товару: 
на яку дату оформляти РК? 41 17

Заблоковано ПН або РК: як подати 
пояснення, скаргу, зняти критерій 
ризиковості? 41 18

Яка дата є датою реєстрації розбло-
кованої ПН? 41 19

Чи можна додати КВЕД, якого немає 
у статуті підприємства? 41 40

Послуги від нерезидента отримали, 
а ПН оформити забули: як виправи-
ти помилку? 42 21

Вплив фактурної та митної вартості 
товару на бухоблік та оподаткування 
в імпортера 43 22

Виправляємо помилки в декларації 
з ПДВ: аналіз практики і рекомендації 44 9

Покупець не оформив РК: чи пови-
нен покупець коригувати податко-
вий кредит? 45 12

Як підприємству вигідно придбати 
автомобіль? 46-47 25
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

За якими нормами списувати ПММ 46-47 34

Списання ПММ: оформлення та облік 46-47 37

Придбання ПММ: різні варіанти 
оформлення та обліку 46-47 41

ДТП: ремонт авто за рахунок виплат 
від страхової компанії 46-47 46

Ціна ОЗ прив'язана до інвалюти: як 
це впливає на облік і податки? 48 8

Зміна системи оподаткування під-
приємцем і ПДВ-реєстрація (анулю-
вання) 49 21

Річний перерахунок ПДВ – 2020: 
є нюанси! 50 43

Новорічні подарунки: чи обкладати 
ПДВ і як відобразити в обліку 51 9

Святкові подарунки дітям: коли їх 
постачання звільняється від обкла-
дення ПДВ? 51 16

Як уникну ти стат усу ризикового 
платника ПДВ 52 10

Відповіді на запитання
Продаж раніше ввезеного товару: 
як визначити вартість його прид-
бання? 45 29

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Консультації

Виплати фізособам-нерезидентам: 
4 практичні ситуації 40 10

Форма № 1ДФ за III квартал: є нові 
ознаки доходів! 42 11

Оренда авто у фізособи: підприєм-
ство в ролі податкового агента 46-47 32

Новорічні подарунки від роботодав-
ця: ПДФО, ВЗ, ЄСВ 51 13

АКЦИЗНИЙ ЗБІР
Консультації

Алкоголь для подарунка або корпо-
ративу: чи потрібна ліцензія? 51 17

ЗБІР ЗА ПЕРШУ РЕЄСТРАЦІЮ 
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Консультації
Які податки треба сплатити при ку-
півлі авто? 46-47 30

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК
Консультації

Екоподаток: куди подавати декла-
рацію? 42 13

ЗБІР ЗА ПАРКУВАННЯ, ТУРИСТИЧНИЙ ЗБІР
Консультації

Турзбір: увага до деталей 42 17

ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР
Консультації

Виплати фізособам-нерезидентам: 
4 практичні ситуації 40 10

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Новорічні подарунки від роботодав-
ця: ПДФО, ВЗ, ЄСВ 51 13

РЕНТНА ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ 
НАДРАМИ В ЦІЛЯХ, НЕ ПОВ'ЯЗАНИХ 

ІЗ ВИДОБУТКОМ КОРИСНИХ КОПАЛИН
Консультації

Оренда свердловини: хто повинен 
платити ренту за воду і надра? 42 13

РЕНТНА ПЛАТА ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ 
ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ

Консультації
Оренда свердловини: хто повинен 
платити ренту за воду і надра? 42 13

ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ
ЗБОРИ ДО ПФ З ОКРЕМИХ ВИДІВ 

ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ
Консультації

Які податки треба сплатити при ку-
півлі авто? 46-47 30

ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ЄСВ. ЗВІТНІСТЬ
Консультації

Виплати фізособам-нерезидентам: 
4 практичні ситуації 40 10

Яку ставку ЄСВ застосовувати при 
виплаті зарплати і винагороди осо-
бам з інвалідністю: 22 % чи 8,41 %? 48 24

Підприємець – пенсіонер: чи треба 
сплачувати ЄСВ за себе? 48 25

Підприємець і найманий працівник 
в одній особі: чи сплачувати підпри-
ємницький ЄСВ за себе? 48 27

Як виправити помилки в таблиці 6 
звіту з ЄСВ: розбір польотів 50 39

Відповіді на запитання
Як показати перехідні лікарняні 
у звіті з ЄСВ? 45 30

ОБОВ'ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ 
СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

ЗДСС ІЗ ТИМЧАСОВОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Довідкова інформація

Електронний реєстр медвисновків 
(огляд Наказу № 2136) 43 6

СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ 
ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

ПЕРЕХІД НА ІНШУ СИСТЕМУ ОПОДАТКУВАННЯ
Консультації

Підприємство з 1 липня стало єдин-
ником: як відзвітувати з єдиного по-
датку за три квартали? 41 10

Підприємець з 1 січня хоче зміни-
ти систему оподаткування: коли по-
трібно подати заяву? 49 18
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Зміна системи оподаткування під-
приємцем і ПДВ-реєстрація (анулю-
вання) 49 21

ЄДИНИЙ ПОДАТОК В ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
Консультації

«Дешевий продаж» і благодійна пе-
редача основних засобів: що з єди-
ним податком? 41 11

Чи можна додати КВЕД, якого немає 
у статуті підприємства? 41 40

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО
ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

Консультації

Як підприємцеві-єдиннику заплати-
ти податок за розміщення реклами 
на Facebook? 41 21

Якими документами слід підтвердити 
розміщення реклами на Facebook? 41 22

Підприємець-єдинник заплатив не-
резиденту за рек ламу: чи треба 
сплатити ще й ПДВ? 41 24

Як підприємцеві відзвітувати про ви-
плачені нерезиденту доходи? 41 25

З якого моменту «новенький» під-
приємець може стати єдинником? 41 39

Підприємець припиняє діяльність: чи 
потрібно закривати рахунок у банку? 45 28

Чи можна видати позику з підпри-
ємницького рахунка? 48 28

Нові правила ведення обліку для 
підприємців 50 23

У яких випадках можуть відмовити 
в реєстрації підприємцем? 51 30

ЗАГАЛЬНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ
Відповіді на запитання

Як зареєструвати припинення під-
приємництва у разі смерті підпри-
ємця? 52 24

Як часто можна реєструватися під-
приємцем? 52 24

СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ
Відповіді на запитання

Як часто можна реєструватися під-
приємцем? 52 24

Як зареєструвати припинення під-
приємництва у разі смерті підпри-
ємця? 52 24

Чи може підприємець-єдинник за-
йматися продажем ПММ? 52 25

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ
ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Довідкова інформація

Мінфін вносить зміни до П(С)БО та 
Інструкції № 291: що вже зроблено 
і що планується 45 8

Консультації
Як підприємству вигідно придбати 
автомобіль? 46-47 25

За якими нормами списувати ПММ 46-47 34

Списання ПММ: оформлення та облік 46-47 37

Придбання ПММ: різні варіанти 
оформлення та обліку 46-47 41

ДТП: ремонт авто за рахунок виплат 
від страхової компанії 46-47 46

Ціна ОЗ прив'язана до інвалюти: як 
це впливає на облік і податки? 48 8

Готуємо первинні документи для пе-
редачі в архів 50 11

ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ
ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ІЗ ЗЕМЛЕЮ

Консультації
Як переукласти договір оренди зем-
лі за новими правилами? 41 45

ОРЕНДА
ОПЕРАТИВНИЙ ЛІЗИНГ (ОРЕНДА)

Консультації
Як переукласти договір оренди зем-
лі за новими правилами? 41 45

ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ (ОРЕНДА)
Консультації

Як підприємству придбати автомо-
біль у розстрочку? 41 47

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ

Консультації
Інвентаризація на підприємстві: пот-
рібний професійний підхід, а інакше 
в ній немає сенсу 43 9

Строки проведення інвентаризації 43 11

Яка відповідальність передбачена за 
непроведення річної інвентаризації? 43 12

Чи може орган ДПС зажадати про-
ведення інвентаризації на підпри-
ємстві? 43 13

Чи потрібно проводити інвентариза-
цію при зміні бухгалтера? 43 14

ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ 
РЕЗУЛЬТАТІВ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ

Консультації
Облікові наслідки інвентаризації 43 17
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

БЕЗНАДІЙНА І СУМНІВНА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
ВРЕГУЛЮВАННЯ СУМНІВНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

Консультації

Cписання безнадійної заборгова-
ності: відображаємо в обліку 50 24

СПИСАННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ 
ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗІ СТРОКОМ ПОЗОВНОЇ 

ДАВНОСТІ, ЩО МИНУВ
Консультації

Cписання безнадійної заборгова-
ності: відображаємо в обліку 50 24

ЗАПАСИ
ОБЛІК ЗАПАСІВ

Консультації

Показники контролю запасів: чи вар-
то зберігати більше? 52 5

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ
КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО
Нормативні документи

«Про перенесення робочих днів 
у 2021 році» 
Розпорядження КМУ 
від 30.09.20 р. № 1191-р 44 25

«Про розрахунок норми тривалості 
робочого часу на 2021 рік» 
Лист Міністерства розвитку 
економіки, торгівлі та сільського 
господарства України 
від 12.08.20 р. № 3501-06/219 44 25

Консультації

Виконуємо норматив: приймаємо на 
роботу осіб з інвалідністю 40 21

Відрядження і робота роз'їзного ха-
рактеру: у чому відмінності? 41 27

Чи проводяться обов'язкові мед-
огляди під час карантину? 41 29

Чи можна прийняти на роботу спів-
робітника без відповідної освіти? 41 30

Як скоротити працівника, який пере-
буває у відпустці за свій рахунок? 41 31

Працівник підприємства помер: як 
припинити з ним трудові відносини, 
кому виплатити суми, що належать 
йому? 41 32

Як звільнити працівників після смер-
ті роботодавця-підприємця? 41 33

Головбух звільняється, вести бух-
облік буде директор: як заповнити 
форму № 1-ОПП? 41 34

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

На підприємстві практиканти із за-
кладу профтехосвіти 42 29

Як оформити на роботу іноземця? 43 26

Як у трудовій книжці зробити запис 
про роботу за сумісництвом? 44 22

Як грамотно переоформити стро-
ковий трудовий договір на новий 
строк? 44 23

Як зробити запис у трудовій книжці, 
якщо вільні сторінки закінчилися? 44 23

Отримали виконавчий лист, але 
працівник не в курсі: як діяти бух-
галтерові? 48 17

Оформляємо на роботу водія 48 19

Складаємо графік відпусток на но-
вий рік 50 5

Затверджуємо новий штатний розпис 50 8

Основного працівника призвали на 
військову службу: як оформити тим-
часового працівника на його місце? 51 27

Працівник передумав звільнятися за 
угодою сторін: чи можна його звіль-
нити? 51 28

Як зробити в трудовій книжці запис 
про прийняття на роботу, якщо не-
має запису про звільнення? 51 29

Чи можна встановлювати працівни-
кам зарплату в іноземній валюті? 51 30

Січневий локдаун: 5 варіантів для 
роботодавця 52 14

Відповіді на запитання
Як можна розділити щорічну від-
пустку на частини? 49 26

МАТЕРІАЛЬНА І ДИСЦИПЛІНАРНА 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Консультації
Дисциплінарне стягнення: у яких ви-
падках можна притягти працівника 51 22

ОХОРОНА ПРАЦІ
Консультації

Як організувати передрейсові медо-
гляди водіїв 46-47 17

ОПЛАТА ПРАЦІ
ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ І ЗА ДОГОВОРАМИ 

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ
Консультації

Компенсація за невикористану від-
пустку в період карантину 40 15

Працівник підприємства помер: як 
припинити з ним трудові відносини, 
кому виплатити суми, що належать 
йому? 41 32



ПУТІВНИК ЗА IV КВАРТАЛ 2020 РОКУ

6 WWW.BALANCE.UA ДЛЯ УСПІШНИХ ПРОФЕСІОНАЛІВ

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

«Карантинна» допомога із частко-
вого безробіття: які документи під-
готувати до перевірки центром зай-
нятості? 41 36

ІНДЕКСАЦІЯ І КОМПЕНСАЦІЯ 
ГРОШОВИХ ДОХОДІВ

Консультації
Якщо заборгованість із зарплати ви-
плачується в жовтні 2020 року 43 29

Індексація грошових доходів грома-
дян за жовтень 2020 року 43 30

Якщо заборгованість із зарплати ви-
плачується в листопаді 2020 року 48 29

Індексація грошових доходів грома-
дян за листопад 2020 року 48 30

СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА
Консультації

Компенсація за невикористану від-
пустку в період карантину 40 15

ВІДПУСТКИ
Консультації

Чи може роботодавець виплатити 
працівникові відпусткові після від-
пустки? 41 28

АЛІМЕНТИ, УТРИМАННЯ
Консультації

На співробітника надійшли два ви-
конавчих листи: як проводити утри-
мання із зарплати? 41 26

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

Консультації
Розрахунок декретних у нестандарт-
них ситуаціях 42 23

ВІДРЯДЖЕННЯ
ВІДРЯДЖЕННЯ ПО УКРАЇНІ

Консультації
Відрядження і робота роз'їзного ха-
рактеру: у чому відмінності? 41 27

ЗАКОРДОННІ ВІДРЯДЖЕННЯ
Консультації

Відрядження і робота роз'їзного ха-
рактеру: у чому відмінності? 41 27

ГРОШОВИЙ ОБІГ
РРО, КОРО, РК

Консультації
Чи вважається підклеювання Z-звітів 
до КОРО порушенням? 41 6

Який код УКТЗЕД зазначити в чеку 
РРО для коктейлів? 41 7

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

РРО-2021 для підприємців-єдинників 50 20

Продаж товарів через Інтернет: коли 
треба застосовувати РРО? 51 18

Оплата післяплатою на «Новій пош-
ті»: чи потрібний продавцеві РРО? 52 28

Покупець розплатився за товар че-
рез ПТКС: коли продавцеві потріб-
ний РРО? 52 30

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ, РЕЖИМИ, ПЛАТЕЖІ

Консультації
Вплив фактурної та митної вартості 
товару на бухоблік та оподаткування 
в імпортера 43 22

Оприбуткування імпортних товарів: 
бухоблік у деталях 45 19

РОЗРАХУНКИ З НЕРЕЗИДЕНТАМИ 
(СТРОКИ І ВИДИ РОЗРАХУНКІВ)

Консультації
Як підприємцеві-єдиннику заплати-
ти податок за розміщення реклами 
на Facebook? 41 21

Якими документами слід підтвердити 
розміщення реклами на Facebook? 41 22

Пі дпри єм ець-є динник зап лат ив 
нерезиденту за рекламу: чи треба 
сплатити ще й ПДВ? 41 24

Як підприємцеві відзвітувати про 
виплачені нерезиденту доходи? 41 25

Послуги від нерезидента отримали, 
а ПН оформити забули: як виправи-
ти помилку? 42 21

ЕКСПОРТНІ ТА ІМПОРТНІ ОПЕРАЦІЇ. 
КУРСОВІ РІЗНИЦІ

Консультації
Експорт товарів: у який момент ви-
знавати дохід? 40 7

СТРАХУВАННЯ
МАЙНОВЕ СТРАХУВАННЯ

Консультації
Службовий автомобіль потрапив 
у ДТП: дії підприємства 46-47 20

ОПЕРАЦІЇ
ГОСПОДАРСЬКІ ДОГОВОРИ

Консультації
Договір коворкінгу: вивчаємо в де-
талях 40 25

ТОВ купує автомобіль: правові ас-
пекти 46-47 3

Оренда автомобіля у директора: 
правові аспекти 46-47 7
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Договір позики автомобіля: оформля-
ємо безплатне користування майном 46-47 13

Використання автомобіля праців-
ника підприємства: не позика і не 
оренда 46-47 15

Фінлізинг транспортного засобу 49 13

Переглядаємо умови госпдоговорів: 
таблиця-підказка 50 3

Договір постачання: вивчаємо нюан-
си на практиці 52 17

Як оформити договір доручення на 
укладення правочинів від імені юр-
особи 52 21

Відповіді на запитання
Строк оплати в договорі не зазна-
чено: як визначити строк позовної 
давності? 52 26

ПРЕТЕНЗІЙНО-ПОЗОВНА РОБОТА
ПРЕТЕНЗІЙНО-ПОЗОВНА РОБОТА 

НА ПІДПРИЄМСТВІ
Консультації

Чи треба сплачувати донараховану 
суму податку, якщо ППР буде оскар-
жуватися? 41 38

Службовий автомобіль потрапив 
у ДТП: дії підприємства 46-47 20

ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ
Консультації

Чи переривається строк позовної 
давності складанням акта звіряння? 50 15

ПІДПРИЄМСТВА (ГОСПТОВАРИСТВА)
СТВОРЕННЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ І ЛІКВІДАЦІЯ 

Консультації
Як підприємству відкрити поточний 
рахунок у банку? 41 42

Як вийти з ТОВ учасникові із часткою 
51 % у статутному капіталі? 41 43

Як збільшити статутний капітал ТОВ? 41 44

З яких внесків можна сформувати 
статутний капітал ТОВ? 44 18

У яких випадках ТОВ доведеться 
зменшити свій статутний капітал? 44 19

Як правильно зменшити статутний 
капітал ТОВ? 44 20

Відступлення частки в ТОВ: що та як 
потрібно оформити? 48 13

ДОЗВІЛЬНА СИСТЕМА 
ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Консультації
Ліцензія на роздрібну торгівлю алко-
голем: дотримуємо всі вимоги 44 14

____________________

* Матеріал опублікований в електронній версії 
журналу (БСБ).

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Алкоголь для подарунка або корпо-
ративу: чи потрібна ліцензія? 51 17

АНАЛІТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
ОГЛЯД СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

Довідкова інформація

Підприємство не зобов'язане пере-
віряти ще раз достовірність доку-
ментів контрагента при підписанні 
договорів. Передоплата за догово-
ром підлягає поверненню, якщо зо-
бов'язання не виконано (не важли-
во, із чиєї вини) 49 11

Не можна оштрафувати підприєм-
ство за порушення трудового зако-
нодавства, виявлені в результаті не-
законно проведеної перевірки 51 8

ДОВІДКОВО-АНАЛІТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
Довідкова інформація

Календар бухгалтера на жовтень 
2020 року 40 1*

Інформація для розрахунків 40 29

Коротко про матеріали номера 40 1

Коротко про матеріали номера 42 1

Коротко про матеріали номера 43 1

Коротко про матеріали номера 44 1

Календар бухгалтера на листопад 
2020 року 44 1*

Зміни в законодавство, що діють із 
листопада 2020 року 44 4

Для зарахування і розподілу ЄСВ 
ДПС відкриє рахунок 3556. Повер-
тати переплату за податками і ви-
плачувати компенсації споживачам 
будуть за одним Порядком. Оновле-
на форма звіту про зайнятість і пра-
цевлаштування осіб з інвалідністю. 
Дозволена онлайн-торгівля ліками. 
Установлено перелік споживачів, які 
оплачують електроенергію за цінами 
для побутових споживачів. Онов-
лено перелік посад працівників, які 
лікують хворих на COVID-19 і мають 
право на доплату до зарплати 44 7

Інформація для розрахунків 44 28

Коротко про матеріали номера 45 1
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Коротко про матеріали номера 46-47 1

Коротко про матеріали номера 48 1

Коротко про матеріали номера 49 1

На які показники вплинуло під-
вищення прожиткового мінімуму 
з 1 грудня 49 27

Інформація для розрахунків 49 28

Календар платника податків на гру-
день 2020 року 49 1*

Коротко про матеріали номера 51 1

ПЕРСПЕКТИВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
Довідкова інформація

Зміни в законодавстві, що діють із 
жовтня 2020 року 40 3

Пропонуються заходи щодо змен-
шення тиску на бізнес. Що зміниться 
у поданні статзвітності наступного 
року 41 4

25 жовтня Україна переходить на зи-
мовий час 41 17

Підготовлено зміни до Порядку ве-
дення ЄРПН. До 15 листопада ве-
ликі платники повинні подати за-
яви за формою № 1-ОПП. За якими 
ознаками доходів відображається 
фіндопомога у формі № 1ДФ. Міні-
мальний розмір ЄСВ для підприєм-
ців за вересень – 1 100 грн. У яких 
випадках лікарняний повертається 
до медзакладу 42 3

Зміни в законодавстві, що діють із 
листопада 2020 року 44 4

Сформовано проєкт Плану комплекс-
них перевірок на 2021 рік 44 24

Змінено формати для отримання ви-
тягу про стан розрахунків із бюдже-
тами з 1 листопада. Відновлять фор-
му декларації про майновий стан 
і доходи. З 1 січня скасують форми 
книг обліку для фізосіб-єдинників 45 6

Президент, уряд і депутати вирі-
шують проблему впровадження ка-
сових апаратів. Кабмін відновить 
виплату допомоги на дітей підпри-
ємцям 48 5

Огляд ІПК, що роз'яснюють питання 
з ПДВ 48 6

Уповноважений представник підпри-
ємця: які документи потрібно офор-
мити? (огляд ІПК ДПС від 06.11.20 р. 
№ 4584/ІПК/99-00-12-02-01-06) 48 7

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Зміни в законодавстві, що діють із 
грудня 2020 року 49 4

Як змінилися основні показники 
проєкту Держбюджету-2021. Заре-
єстровано доопрацьований зако-
нопроєкт № 4101-д. Законопроєкти 
щодо підтримки підприємців, за-
пропоновані Президентом. Інструк-
ція щодо сплати ЄСВ буде оновлена. 
З 3 грудня вимоги до бізнесу в заку-
півлях переводяться в електронний 
формат 49 8

Заява для отримання разової до-
помоги подається застрахованими 
особами по 21 грудня.  Пам'ятка від 
ПФУ: як отримати допомогу застра-
хованим особам.  Портал «Дія» при-
ймає заяви на отримання разової 
допомоги. Інформаційний лист № 17 
про податкові наслідки заходів під-
тримки бізнесу 51 3

Прийнято закони: про Держбюджет 
на 2021 рік, зміни до Податкового 
кодексу, держпідтримку інвестпро-
єктів, штрафи для СГ за недотри-
мання правил карантину. Знижено 
ставку ПДВ для окремої сільгосп-
продукції 52 2

Як працюють банки на рубежі 2020–
2021 рр. Оприбуткування готівки 
підприємцями 52 3

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ
ІНДЕКС ІНФЛЯЦІЇ

Довідкова інформація
Індекс інфляції у вересні 2020 року 42 2

Індекс інфляції в жовтні 2020 року 46-47 2

Індекс інфляції в листопаді 2020 
року 51 15

НОВИНИ ТИЖНЯ
Довідкова інформація

Затверджеоі звіти про платежі на ко-
ристь держави. Уточнено порядок 
розстрочення сплати ПДВ за ввезен-
ня обладнання для власного вироб-
ництва. ІПК в електронній формі за-
віряються КЕП. Із правил торгівлі ви-
ключено вимогу про книгу відгуків 40 5

Визначено переліки медзакладів, що 
лікують хворих на COVID-19, і посад 
працівників, які отримають доплату 
до зарплати 40 9
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

КМУ рекомендував перенести ро-
бочі дні в 2021 році. Затверджено 
реєстр КПН на 2021 рік. Створюють-
ся нові територіальні органи ДПС. 
Мед заклади і підприємці вносити-
муть медвисновки до е-реєстру 41 5

Оновлено Довідники пільг. Про-
довжено мораторій на стягнення 
боргів за інвалютною іпотекою. Як 
працюватиме Реєстр розгляду скарг 
у сфері ліцензування 42 5

НБУ запровадив оверсайт індикато-
рів валютного ринку 42 32

Оновлено порядок перевірки вико-
ристання коштів ФСС 42 3*

Продовжено дію карантину. Уточне-
но умови надання пільг із турзбо-
ру і податку на нерухомість. Види 
перевірок використання страхових 
коштів за новим порядком ФСС 43 3

Для зарахування і розподілу ЄСВ 
ДПС відкриє рахунок 3556. Повер-
тати переплату за податками і ви-
плачувати компенсації споживачам 
будуть за одним Порядком. Оновле-
но форму звіту про зайнятість і пра-
цевлаштування осіб з інвалідністю. 
Дозволено онлайн-торгівлю ліками. 
Установлено перелік споживачів, які 
оплачують електроенергію за цінами 
для побутових споживачів. Онов-
лено перелік посад працівників, які 
лікують хворих на COVID-19 і мають 
право на доплату до зарплати 44 7

Закон про донорство крові і зміни 
до КЗпП. Затверджено Методреко-
мендації щодо податкових переві-
рок. Доповнено перелік товарів, не-
обхідних для боротьби з COVID-19, 
постачання яких звільняється від 
ПДВ. Скасовано перелік медвиробів, 
постачання яких обкладалося ПДВ 
за ставкою 7 %. Визначено пере-
лік пільговиків, операції з передачі 
якими ТЗ звільнені від ПДВ. Поступ-
ки з оренди, пов'язані з пандемі-
єю «COVID-19»: зміни до МСФЗ 16. 
Які адмінпослуги надає ЦОП 45 3

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Затверджено План комплексних пе-
ревірок суб'єктів господарювання 
на 2021 рік. План перевірок платни-
ків податків формують по-новому.  
Штраф за відсутність маски – від 
170 грн. Визначені вимоги до ство-
рення контрольної стрічки в ПРРО. 
Як повідомлять нерезидента про 
взяття на податковий облік 48 3

Підприємці, які вперше звертаються 
за призначенням допомоги на дітей, 
повинні подати заяву до 15 грудня 49 3

Що змінили у формі декларації з по-
датку на прибуток 50 2

Змінений Порядок обчислення се-
редньої зарплати. Закони про під-
тримку бізнесу на час карантину ді-
ють. Як отримати разову допомогу 
СХ. Як отримати разову допомогу 
застрахованим особам. Як отримати 
разову компенсацію витрат на ЄСВ. 
Визначено перелік основних КВЕД, 
відповідність яким дає право на ра-
зову допомогу 51 4

Заява на виплату разової допомоги 
подається до кінця року 52 7

Декларація з податку на прибуток 
за новою формою подається з 2021 
року 52 26


