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стане законом законопроєкт № 1210 (ВРУ прийня-
ла його в другому читанні 16.01.20 р.)

А ось рішення місцевих рад із НГО земельних 
ділянок повинні набувати чинності у звичному 
порядку. Відповідне рішення має бути оприлюд-
нене до 15 липня року, що передує року, у яко-
му планується використовувати нову НГО. Інак-
ше норми цього рішення повинні почати діяти 
з 1 січня подальшого року (п. 271.2 ПК). 

Важливий момент! У ЗІР (категорія 111.05) 
податківці стверджують, що в разі 
отримання протягом року нової довідки 
(витягу) про НГО земельної ділянки 
платник зобов’язаний уточнити показники 
декларації з плати за землю з дати 
набуття чинності рішення про проведення 
НГО, затвердженого уповноваженим 
органом. Проте це рішення якраз 
і повинне враховувати правила набуття 
його чинності, описані в п. 271.2 ПК.

5. Верховна Рада 16.02.20 р. прийняла в друго-
му читанні законопроєкт № 1210. У зв'язку із цим 
зміниться порядок набуття чинності рішень про 

встановлення місцевих податків і зборів органами 
місцевого самоврядування та їх взаємодії з конт-
ролюючими органами. Крім того, у частині плати 
за землю цим законопроєктом пропонується:

скасувати пільги з плати за землю за земельні  •
ділянки на території населених пунктів на лінії 
зіткнення;

скасувати для платників єдиного податку пер- •
шої – третьої груп звільнення від сплати зе-
мельного податку в разі здачі ними земель-
них ділянок та/або нерухомого майна, що 
розташоване на таких земельних ділянках, 
в оренду (наймання, позику).

Після того як стане відомий остаточний варі-
ант відповідного закону, ми його проаналізує-
мо і дамо рекомендації, що робити платникам 
у зв'язку із цими змінами. 

Отже, 20.02.20 р. є останнім днем подання 
декларації за січень 2020 року та декларації 
на 2020 рік.

Податкове зобов’язання, визначене на підста-
ві декларації, сплачується рівними частинами 
щомісячно протягом 30 календарних днів, після 
закінчення звітного місяця (п. 287.3, 287.4 ПК).

Людмила ІЛЬЯШ, консультант

ПЕРЕХІД НА IBAN: ФОРМИ 
РОЗРАХУНКОВИХ ДОКУМЕНТІВ
ТА ЇХ ЗАПОВНЕННЯ

Нацбанк оновив вимоги до заповнення реквізитів розрахункових документів 
та деякі організаційні питання здійснення розрахунків із використанням 
чекової книжки. Розглянемо ці зміни.

Підстави для внесення змін

Нагадуємо, що відповідно до постанови Правлін-
ня НБУ від 28.12.18 р. № 162 «Про запроваджен-
ня міжнародного номера банківського рахунка 
(IBAN) в Україні» усі банки України завершили 
перехід на міжнародний стандарт – ІВАN.

IBAN (International Bank Account Number) – між-
народний номер банківського рахунка. Кожна 

держава самостійно встановлює структуру но-
мера рахунка IBAN згідно з вимогами стандар-
ту ISO 13616. Для України IBAN складається із 
29 літерно-цифрових символів: коду країни, 
контрольного розряду, коду банку та номера 
рахунка.

За першими двома літерами IBAN можна іден-
тифікувати країну – учасника розрахунку (UA – 
Україна), а за допомогою контрольного розря-
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ду – забезпечити уніфіковану перевірку рахунка 
клієнта.

У зв’язку із запровадженням IBAN постановою 
Правління НБУ від 06.11.19 р. № 127 (далі – По-
станова № 127) затверджено зміни до Інструкції 
про безготівкові розрахунки в Україні в націо-
нальній валюті, затвердженої постановою Прав-
ління НБУ від 21.01.04 р. № 22 (далі – Інструк-
ція № 22), зокрема оновлено форми розрахунко-
вих документів та вимоги Нацбанку до заповнен-
ня їх реквізитів. 

Важливо! Зміни до Інструкції № 22 набули 
чинності з 13.01.20 р.

У листі НБУ від 23.12.19 р. № 52-0011/671922 зазна-
чено, що з 13.01.20 р. (включно) рахунок відправ-
ника/отримувача в електронних розрахункових 
документах і електронних повідомленнях СЕП 
має ідентифікуватися лише за допомогою між-
народного номера банківського рахунка (IBAN). 
Якщо в документі буде вказано не IBAN, а пара 
реквізитів «Код банку (МФО)» і «Номер рахунка», 
то СЕП забракує такий документ.

Оновлено форми 
розрахункових документів

Згідно з Постановою № 127 додатки 1–22 до Ін-
струкції № 22, які встановлювали форми роз-
рахункових документів та їх реєстрів, замінено 
13 новими додатками, а саме: :

додаток 1 «Повідомлення про невиконання роз- •
рахункового документа»;

додаток 2 «Меморіальний ордер»; •

додаток 3 «Платіжне доручення»; •

додаток 4 «Платіжна вимога-доручення»; •

додаток 5 «Платіжна вимога»; •

додаток 6 «Розрахунковий чек»; •

додаток 7 «Розрахунковий чек»; •

додаток 8 «Інкасове доручення (розпорядження)»; •

додаток 9 «Указівки щодо заповнення реквізи- •
тів розрахункових документів та їх реєстрів»;

додаток 10 «Повідомлення про помилковий  •
переказ»;

додаток 11 «Реєстр платіжних вимог»; •

додаток 12 «Розрахункова чекова книжка»; •

додаток 13 «Реєстр розрахункових чеків». •

Важливо! Із 13 січня 2020 року безготів-
кові розрахунки проводитимуться з вико-
ристанням оновлених форм розрахункових 
документів, зокрема нової форми платіж-
ного доручення.

Водночас зауважимо, що кардинальних змін 
у нових формах не відбулося. З форми платіж-
ного доручення вилучено реквізит «Код бан-
ку», оскільки IBAN уже містить цю інформацію, 
та розширено графи для зазначення номера 
рахунка IBAN (див. фрагмент в кінці консульта-
ції). Відповідно в новій редакції Указівок щодо 
заповнення реквізитів розрахункових докумен-
тів та їх реєстрів (тепер додаток 9 до Інструк-
ції № 22) також вилучено реквізит «Код банку».

Приклад
Заповнення платіжного 
доручення за оновленою формою

ТОВ «Навігатор» отримало послуги з метро-
логічних обстежень від бюджетної установи 
«Метролог» на суму 14 080 грн. 

Оформлення платіжного доручення на сплату за 
послуги з використанням номера банківського 
рахунка IBAN бухгалтером ТОВ «Навігатор» на-
ведено у фрагменті в кінці консультації.

Розрахунки з використанням 
чекової книжки (чека)

Зміни, внесені Постановою № 127 до гл. 7 Ін-
струкції № 22, дають право банкам із 13.01.20 р. 
самостійно регулювати організаційні питання 
здійснення розрахунків із використанням чекової 
книжки (чека).

Згідно з п. 7.3 Інструкції № 22 чекодавець подає 
до банку-емітента платіжне доручення на пере-
каз коштів на аналітичний рахунок «Розрахунки 
чеками» (фізична особа має право вносити суму 
готівкою) та заяву про видачу чекової книжки 
(чека). Форма заяви про видачу чекової книжки 
(чека) установлюється внутрішніми правилами 
банку.

Форму реєстраційної картки, в якій банк веде 
облік номерів чеків, установлено внутрішніми 
правилами банку.
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Важливо! Оформлення та отримання чеко-
вої книжки (чека) банк здійснює за своїми 
внутрішніми правилами.

Чек має містити реквізити, передбачені формою, 
наведеною в додатках 6 та 7 до Інструкції № 22. 
Чекодавець заповнює реквізити чека згідно з ви-
могами додатка 9 до цієї Інструкції власноручно 
або з використанням технічних засобів. Місяць 
видачі та сума чека мають зазначатися словами 
(п. 7.6 Інструкції № 22).

Унесення до чека виправлень та використання за-
мість підпису факсиміле не дозволяється.

Чек, що не відповідає вищенаведеним вимогам, 
вважається недійсним і без виконання поверта-
ється банку чекодавця.

У разі припинення подальших розрахунків чека-
ми до закінчення терміну дії чекової книжки та 
наявності за нею невикористаного ліміту чекода-
вець подає в банк чекову книжку. А банк повер-
тає кошти в сумі невикористаного ліміту чекової 
книжки на поточний рахунок клієнта на підставі 
його заяви про повернення коштів за формою, 
установленою внутрішніми правилами банку 
(п. 7.23 Інструкції № 22).

У разі втрати чекової книжки (чека) чекодавець 
має подати в банк-емітент заяву про втрату чеко-
вої книжки (чека) із зазначенням номерів невико-
ристаних чеків. Форма заяви встановлюється внут-
рішніми правилами банку. Банк повертає кош-
ти в сумі невикористаного ліміту чекової книжки 
на поточний рахунок клієнта на підставі його за-
яви, форма якої також установлюється внутрішні-
ми правилами банку (п. 7.25 Інструкції № 22).

<...>
ПЛАТIЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 41 0410001

                                         вiд 16 січня 2020 р. Одержано банком
«16» січня 2020 р.

Платник          ТОВ «Навігатор»                                             
Код 30621589
Банк платника  АТ «Укрсиббанк» м. Київ
                                                                                                                                                                     ДЕБЕТ  рах. №                             СУМА         

UA793510050000026006060227403 14 080,00 
Отримувач      Бюджетна установа «Метролог»
Код 38321956                                                                                 КРЕДИТ  рах. № 

Банк отримувача ДКСУ у м. Києві
код банку

UA798200190000035219001005834
Сума словами Чотирнадцять тисяч вісімдесят грн. 00 коп.
Призначення платежу
2401050;2240; оплата за послуги з  метрологічних обстежень; 
акт № 27 від 10.01.20 р. Договір № 26/1 від 01.01.20 р.; ПДВ 2 346,67 грн                 Проведено банком

                  Підпис банкуМ. П. Підписи           Ковальчук П. Г.             
                              Грянка Л. І.

ФРАГМЕНТ

На сьогодні всі банки України повинні були завершити перехід на міжнародний 
стандарт номера банківського рахунка ІВАN.

Постановою № 127 затверджено оновлені форми розрахункових документів, зокрема 
нову форму платіжного доручення.

ВИСНОВКИ


