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ЗМІНИ ЗАПРОВАДЖЕНІ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ,
СПРЯМОВАНИХ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОДАТКОВИХ СОЦІАЛЬНИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ГАРАНТІЙ У ЗВ’ЯЗКУ З
ПОШИРЕННЯМ  КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ (COVID-2019)» № 540-IX ВІД 30 БЕРЕЗНЯ 2020 РОКУ



суму грошових кошт�в, або варт�сть:

л�карських засоб�в для надання медичної допомоги хворим;

дез�нфекц�йних засоб�в � антисептик�в;

медичного обладнання;

засоб�в �ндив�дуального захисту;

медичних вироб�в для скрин�нгу хворих; 

розх�дних матер�ал�в для надання медичної допомоги;

медичних вироб�в, лабораторного обладнання, розх�дних
матер�ал�в, реагент�в для лабораторних досл�джень; 

медичних вироб�в, лабораторного обладнання, розх�дних матер�ал�в
для �нфекц�йних в�дд�лень, патологоанатом�чних в�дд�лень тощо); 

продукт�в харчування;

товар�в за перел�ком, що визначається Каб�нетом М�н�стр�в України…

громадським об’єднанням;

благод�йним орган�зац�ям;

центральному органу виконавчої влади, що реал�зує державну
пол�тику у сфер� охорони здоров’я – М�н�стерству охорони здоров'я
України;

Закон № 540 доповнив п�дрозд�л 1 розд�лу XX "Перех�дн� положення"

Податкового Кодексу України (дал� – Кодекс) пунктом 11. Положеннями цього
нового пункту передбачено, що за результатами 2020 року, платники
податку на доходи ф�зичних ос�б при реал�зац�ї права на податкову
знижку в�дпов�дно до положень статт� 166 Кодексу зможуть включити до
такої знижки (у повному обсяз� без урахування обмежень, визначених
п�дпунктом 166.3.2 пункту 166.3 статт� 166 Кодексу):

засоб�в особистої г�г�єни;

2) …якщо зазначен� вище кошти, обладнання, товари, матер�али
добров�льно перерахован� (передан�) протягом карантину, що
запроваджений Каб�нетом М�н�стр�в України у порядку встановленому
законом на вс�й територ�ї України з метою запоб�гання поширенню на
територ�ї України коронав�русної хвороби (COVID-19) наступним суб’єктам
(одному або дек�льком):

ЯКІ ЗМІНИ ПЕРЕДБАЧЕНІ ЗАКОНОМ № 540 ДЛЯ
ФІЗИЧНИХ ОСІБ – ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ
ФІЗИЧНИХ ОСІБ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ НИМИ ПРАВА НА
ПОДАТКОВУ ЗНИЖКУ У ВИГЛЯДІ ПОЖЕРТВУВАНЬ
АБО БЛАГОДІЙНИХ ВНЕСКІВ?
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ЩОДО ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ



іншим центральним органам виконавчої влади, які реалізують державну
політику у сферах санітарного та епідемічного благополуччя населення,
контролю якості та безпеки лікарських засобів, протидії ВІЛ-інфекції/
СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань;
особі, уповноваженій на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я  
(Державному підприємству «Медичні закупівлі України»); 
закладам охорони здоров’я державної та/або комунальної власності; 
структурним підрозділам з питань охорони здоров’я обласних, Київської
та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Таким чином, зазначеною податковою знижкою фізичні особи – платники
податку на доходи фізичних осіб зможуть скористатися за результатами
звітного 2020 податкового року. Для цього у 2021 році їм потрібно буде
подати річну декларацію про майновий стан і доходи (податкової
декларації) за 2020 рік у терміни, визначені Кодексом.

Довідково:

1. Податкова знижка може бути надана виключно резиденту, який має
реєстраційний номер облікової картки платника податку, а так само резиденту –
фізичній особі, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно
повідомила про це відповідний контролюючий орган і має про це відмітку у
паспорті. 

2. Загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному
податковому році, не може перевищувати суми річного загального
оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна
плата, зменшена на суму податкової соціальної пільги за її наявності.

3. Якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним не
скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного
податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься.

4. До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного
податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними
платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями,
фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями
договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця
(отримувача). У зазначених документах обов'язково повинно бути відображено
вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання).
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Законом № 540 скорочено пер�од, визначений Законом України в�д 17

березня 2020 року №  533-IX «Про внесення зм�н до Податкового кодексу
України та �нших закон�в України щодо п�дтримки платник�в податк�в на
пер�од зд�йснення заход�в, спрямованих на запоб�гання виникненню �
поширенню коронав�русної хвороби (COVID-19)» (дал� – Закон №  533),

протягом якого не нараховується та не сплачується плата за землю
(земельний податок та орендна плата за земельн� д�лянки державної та
комунальної власност�) за земельн� д�лянки, що перебувають у власност�
або користуванн�, у тому числ� на умовах оренди, ф�зичних або
юридичних ос�б, та використовуються ними в господарськ�й
д�яльност�, з двох м�сяц�в (березень � кв�тень 2020 року) до одного –

березень 2020 року.

Особливост� декларування податкового зобов’язання

Якщо платник плати за землю на п�дстав� Закону №  533 подав уточнюючу
податкову декларац�ю з плати за землю за 2020 р�к, в як�й зменшив
податков� зобов'язання за березень та кв�тень 2020 року, то
враховуючи вимоги Законом №  540, такий платник податку
зобов’язаний подати уточнюючу податкову декларац�ю до податкової
декларац�ї з плати за землю за 2020 р�к (з урахуванням ран�ше поданих
уточнюючих податкових декларац�й). В ц�й декларац�ї платник має
зб�льшити податков� зобов'язання з плати за землю за кв�тень 2020

року, тобто в�дновити податков� зобов’язання, як� були задекларован� в
податков�й декларац�ї з плати за землю за 2020 р�к.

При цьому, Законом №  540 передбачено, що штрафн� санкц�ї, визначен�
Кодексом за внесення зм�н до податкової зв�тност� в частин� зб�льшення
податкових зобов’язань з плати за землю за податковий пер�од кв�тень
2020 року, не нараховуються. 

Ф�зичн� особи – п�дприємц� в частин� нарахування та сплати земельного
податку та орендної плати за земельн� д�лянки державної та комунальної
власност� прир�внян� у правовому статус� до юридичних ос�б – суб’єкт�в
п�дприємницької д�яльност�. Якщо ф�зичн� особи – п�дприємц� мають
правовстановлюючий документи на земельну д�лянку, так� особи
також самост�йно обчислюють розм�р плати за землю (земельного
податку та орендної плати за земельн� д�лянки державної та комунальної
власност�) шляхом подання податкової декларац�ї.
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ЯКИМ ЧИНОМ ВІДОБРАЖАТИ В ПОДАТКОВІЙ ЗВІТНОСТІ
ЗМІНИ, ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ ЗМЕНШЕННЯМ ПЕРІОДУ,
ПРОТЯГОМ ЯКОГО ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ НЕ НАРАХОВУВАТИ
ТА НЕ СПЛАЧУВАТИ ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ? 

ЩОДО ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ ТА ПОДАТКУ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО,
ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ



Враховуючи зазначене, якщо право на земельну д�лянку оформлено
в�дпов�дно до вимог Земельного кодексу України на ф�зичну особу –

п�дприємця, � такий платник на п�дстав� Закону №  533 подав уточнюючу
податкову декларац�ю з плати за землю за 2020 р�к, в як�й зменшив
податков� зобов'язання за березень та кв�тень 2020 року, то враховуючи
вимоги Законом №  540, в�н також зобов’язаний подати уточнюючу
податкову декларац�ю до податкової декларац�ї з плати за землю за 2020

р�к, як зазначено вище.

 

Особливост� сплати податкового зобов’язання
 

Законом №  540 визначено, що платники плати за землю (земельного
податку та орендної плати за земельн� д�лянки державної та комунальної
власност�), як� визначають податков� зобов’язання �з плати за землю на
п�дстав� податкових декларац�й, сплачують податкове зобов’язання з�
сплати плати за землю за податковий пер�од кв�тень 2020 року у
повному обсяз� за м�сцезнаходженням земельної д�лянки у строк до 30

червня 2020 року без нарахування пен� та штрафних санкц�й,

передбачених цим Кодексом за порушення терм�н�в сплати податкових
зобов’язань щодо загальних терм�н�в сплати податкового зобов’язання за
такий пер�од.

 

Таким чином, Законом № 540 в�дстрочено на один м�сяць терм�н сплати
податкового зобов’язання за кв�тень 2020 року, визначений в�дпов�дно
до пункту 287.4 статт� 287.4 Кодексу: зам�сть 29 травня останн�м днем
такої сплати буде той же строк, що � для сплати податкового
зобов’язання з плати за землю за травень – 26 червня 2020 року
(зважаючи на те, що 28 червня 2020 року – святковий день, який припадає
на вих�дний).

Законом №  540 скорочено пер�од, визначений Законом №  533, протягом
якого об’єкти нежитлової нерухомост�, як� перебувають у власност� ф�зичних
або юридичних ос�б, виключаються з об’єкт�в оподаткування податком на
нерухоме майно, в�дм�нне в�д земельної д�лянки, в�дпов�дно до статт� 266
Кодексу,  з двох м�сяц�в (березень � кв�тень 2020 року) до одного – березень
2020 року.

 

ЯКИМ ЧИНОМ ВІДОБРАЖАТИ В ПОДАТКОВІЙ
ЗВІТНОСТІ ЗМІНИ, ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ ЗМЕНШЕННЯМ
ПЕРІОДУ, ПРОТЯГОМ ЯКОГО ОБ’ЄКТИ НЕЖИТЛОВОЇ
НЕРУХОМОСТІ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У ВЛАСНОСТІ
ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ВИКЛЮЧАЮТЬСЯ З ЧИСЛА
ОБ’ЄКТІВ ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ НА НЕРУХОМЕ
МАЙНО, ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ?3
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Якщо юридична особа – платник податку  на нерухоме майно, в�дм�нне
в�д земельної д�лянки, на п�дстав� Закону № 533 подав уточнюючу
податкову декларац�ю з податку на нерухоме майно, в�дм�нне в�д
земельної д�лянки до податкової декларац�ї за 2020 р�к, в як�й
зменшив нарахування за І та ІІ квартали 2020 року (на суму
пропорц�йну одному м�сяцю кожного кварталу - березень та кв�тень 2020

року в�дпов�дно), то враховуючи вимоги Законом №  540, такий платник
податку зобов’язаний подати уточнюючу податкову декларац�ю до
податкової декларац�ї з податку на нерухоме майно, в�дм�нне в�д земельної
д�лянки за 2020 р�к (з урахуванням ран�ше поданих уточнюючих
податкових декларац�й). В ц�й декларац�ї платник має зб�льшити
податков� зобов'язання з плати за землю за ІІ квартал 2020 року (на
суму пропорц�йну одному м�сяцю ІІ кварталу – кв�тень 2020 р�к), тобто
в�дновити податков� зобов’язання, як� були задекларован� в податков�й
декларац�ї з податку на нерухоме майно, в�дм�нне в�д земельної д�лянки за
ІІ квартал 2020 р�к.

При цьому, Законом №  540 передбачено, що в даному випадку штрафн�
санкц�ї, визначен� Кодексом за внесення зм�н до податкової зв�тност� в
частин� зб�льшення податкових зобов’язань з податку на нерухоме майно,

в�дм�нне в�д земельної д�лянки, не нараховуються.

Законом №  540 встановлено, що платники податку на нерухоме майно,

в�дм�нне в�д земельної д�лянки, як� визначають податков� зобов’язання �з
такого податку на п�дстав� податкових декларац�й, сплачують податкове
зобов’язання з податку на нерухоме майно, в�дм�нне в�д земельної
д�лянки, за податковий пер�од кв�тень 2020 року у повному обсяз� за
м�сцезнаходженням об’єкта нежитлової нерухомост� у строк до 30 червня
2020 року без нарахування пен� та штрафних санкц�й, передбачених
цим Кодексом за порушення терм�н�в сплати податкових зобов’язань щодо
загальних терм�н�в сплати податкового зобов’язання за такий пер�од. 

Разом �з тим, сл�д враховувати, що податкове зобов’язання за зв�тний р�к з
податку сплачується юридичними особами – авансовими внесками
щокварталу до 30 числа м�сяця, що наступає за зв�тним кварталом, як�
в�дображаються в р�чн�й податков�й декларац�ї (п�дпункт «б» п�дпункту
266.10.1 пункту 266.10 статт� 266 Кодексу). Нарахування пен� та штрафних
санкц�й, передбачених цим Кодексом, за сплату податкового зобов’язання
за кв�тень 2020 року у пер�од� п�сля 30 червня 2020 року до законодавчо
визначеного загального терм�ну сплати авансового внеску за ІІ квартал не
передбачено. Тому, платникам податку на нерухоме майно, в�дм�нне в�д
земельної д�лянки, як� визначають податков� зобов’язання �з такого
податку на п�дстав� податкових декларац�й, сл�д зд�йснити сплату
податкових зобов’язань з податку за кв�тень 2020  року не п�зн�ше 29

липня 2020 року, щоб не виникало п�дстав для нарахування пен� та
штрафних санкц�й за несвоєчасну сплату податкового зобов’язання.
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У 2020 роц� контролююч� органи нараховують ф�зичним особам –

платникам податку податок на нерухоме майно, в�дм�нне в�д земельної
д�лянки за 2019 податковий (зв�тний) р�к. Податкове зобов’язання
ф�зичними особами, сплачується протягом 60 дн�в з дня вручення
податкового пов�домлення-р�шення.

Тому, вимоги щодо зв�льнення в�д оподаткування, передбачен� Законом №
533 з урахуванням зм�н, внесених Законом №  540, будуть врахован� при
нарахуванн� контролюючими органами податку ф�зичним особам –

платникам податку  за об’єкти нежитлової нерухомост� у 2021 роц� за 2020

податковий (зв�тний) р�к.

ЯК БУДУТЬ ВИКОНУВАТИСЯ ВИМОГИ ЗАКОНУ № 540
ЩОДО ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ
ПОДАТКОМ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ВІДМІННЕ ВІД
ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ЩОДО ФІЗИЧНИХ ОСІБ –
ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУ?4
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5
ЯК ЗМІНИЛИСЯ ГРАНИЧНІ ОБСЯГИ ДОХОДУ, ЯКІ
НАДАЮТЬ ПРАВО СУБ’ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ
ЗАСТОСОВУВАТИ СПРОЩЕНУ СИСТЕМУ
ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ?

для першої групи платник�в єдиного податку  (ф�зичн� особи–

п�дприємц�, як� не використовують працю найманих ос�б,

зд�йснюють виключно роздр�бний продаж товар�в з торговельних
м�сць на ринках та/або провадять господарську д�яльн�сть з
надання побутових послуг населенню) обсяг доходу протягом
календарного року не повинен перевищувати 1 млн грн (до 2

кв�тня 2020 року було передбачено  300 тис. грн);

для другої групи платник�в єдиного податку  (ф�зичн� особи –

п�дприємц�, як� зд�йснюють господарську д�яльн�сть з надання
послуг, у тому числ� побутових, платникам єдиного податку та/або
населенню, виробництво та/або продаж товар�в, д�яльн�сть у 

Законом № 540, який набрав чинності з 2 квітня 2020 року, внесені зміни до
пункту 291.4 статті 291 глави 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та
звітності» розділу XIV «Спеціальні податкові режими» Кодексу, якими
збільшено граничні обсяги доходу, які надають право суб’єктам
господарювання застосовувати спрощену систему оподаткування, обліку та
звітності:

ЩОДО «ЄДИНОГО ПОДАТКУ» − СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ
ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ



для третьої групи платник�в єдиного податку (ф�зичн� особи –

п�дприємц�, як� не використовують працю найманих ос�б або
к�льк�сть ос�б, як� перебувають з ними у трудових в�дносинах, не
обмежена та юридичн� особи – суб’єкти господарювання будь-якої
орган�зац�йно-правової форми) обсяг доходу протягом
календарного року не повинен перевищувати 7 млн грн (до 2

кв�тня 2020 року було передбачено 5 млн грн).

сфер� ресторанного господарства, за умови, що протягом
календарного року вони не використовують працю найманих ос�б
або к�льк�сть ос�б, як� перебувають з ними у трудових в�дносинах,

одночасно не перевищує 10) обсяг доходу протягом календарного
року не повинен перевищувати 5 млн грн (до 2 кв�тня 2020 року
було передбачено 1,5 млн грн);

Звертаємо увагу, що в�дпов�дно до п�дпункту 298.1.5 пункту 298.1 статт� 298
Кодексу платники єдиного податку мають право за власним бажанням
зм�нити групу платника єдиного податку (у зв’язку �з зб�льшенням
граничних обсяг�в доходу), але лише з ІІІ кварталу 2020 року за умови
дотримання �нших вимог глави 1 «Спрощена система оподаткування, обл�ку
та зв�тност�» розд�лу XIV «Спец�альн� податков� режими» Кодексу. В�дпов�дна
заява має бути подана в один �з способ�в, визначений п�дпунктом 298.1.1

пункту 298.1 статт� 298 Кодексу, не п�зн�ше 15 червня 2020 року. При цьому
у платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку
на додану варт�сть, анулюється реєстрац�я платника податку на додану
варт�сть у порядку, встановленому цим Кодексом, у раз� обрання ним
першої або другої групи.

Важливо: 

1. Насл�дки перевищення граничних обсяг�в доходу для платника єдиного
податку в�дпов�дної групи, у раз� коли таке перевищення в�дбувається
протягом календарного року, визначен� пунктом 293.8 статт� 293 Кодексу
(обов’язок переходу на сплату �нших податк�в, обрання �ншої групи
спрощеної системи оподаткування, тощо). При цьому, положення Кодексу
щодо зм�ни л�м�т�в у б�к зб�льшення можуть бути застосован� лише щодо
випадк�в перевищення, як� мали м�сце, починаючи з 2 кв�тня 2020 року. 

Наприклад, якщо обсяг доходу платника єдиного податку другої групи
станом на 30 березня 2020 року склав 1,6 млн. грн. (що б�льше за л�м�т у 1,5

млн. грн., чинний для 2020 року станом на таку дату), цей платник податку
має виконати вимоги пункту 293.8 статт� 293 Кодексу. Натом�сть, якщо таке
перевищення в�дбулося у кв�тн� 2020 року – п�дстав для застосування цих
норм Кодексу не буде.
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6
ЧИ МОЖУТЬ ЗМІНЮВАТИСЯ У 2020 РОЦІ РОЗМІРИ
ФІКСОВАНИХ СТАВОК ЄДИНОГО ПОДАТКУ ДЛЯ
ПЛАТНИКІВ ПЕРШОЇ ТА ДРУГОЇ ГРУП?
Пункт 52-6, який Законом № 540 внесено до п�дрозд�лу 10  розд�лу ХХ
«Перех�дн� положення» Кодексу, надає органам м�сцевого самоврядування у
2020 роц� право прийняти р�шення про внесення зм�н до прийнятого ран�ше 

р�шення про встановлення м�сцевих податк�в  та/або  збор�в щодо 

 зменшення   ставок  єдиного податку.

У 2020 роц� на проекти р�шень, р�шення с�льських, селищних, м�ських рад,

рад об’єднаних територ�альних громад, що створен� зг�дно �з законом та
перспективним планом формування територ�й громад,  про внесення  зм�н 

 до прийнятого, р�шення про встановлення м�сцевих податк�в  та/або збор�в
щодо зменшення ставок єдиного податку, прийнят�  в�дпов�дно до п. 52-6

п�дрозд�лу 10  розд�лу ХХ  цього Кодексу,  не поширюється п�дпункт 4.1.9

пункту 4.1 та пункт 4.5 статт� 4, п�дпункт 12.3.4 пункту 12.3, п�дпункт 12.4.3



пункту 12.4 (у частин� строку прийняття та набрання чинност� р�шень) та
пункт 12.5 (у частин� строку набрання чинност� р�шень) статт� 12 Податкового
кодексу України, Закону України "Про засади державної регуляторної
пол�тики у сфер� господарської д�яльност�", частина 3 статт� 15 Закону України
"Про доступ до публ�чної �нформац�ї", Закону України "Про державну
допомогу суб'єктам господарювання (пункт 52-7 п�дрозд�лу 10 розд�лу ХХ
««Перех�дн� положення» Кодексу). 

Це означає, що м�сцевим органам влади, у порядку виключення, надано
можлив�сть затверджувати зазначен� р�шення щодо зменшення
розм�р�в ф�ксованих ставок єдиного податку для платник�в єдиного
податку першої та другої груп у 2020 роц� за б�льш швидкою процедурою,

без дотримання загальних терм�н�в та регуляторних процедур, визначених
законодавством.
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несвоєчасна сплата (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соц�альне страхування (дал� –

єдиний внесок);

неповна сплата або несвоєчасна сплата суми єдиного внеску
одночасно з видачею сум виплат, на як� нараховується єдиний
внесок (авансових платеж�в);

несвоєчасне подання зв�тност�, передбаченої Законом №  2464, до
податкових орган�в. При цьому абзаци другий та трет�й пункту 7

частини одинадцятої статт� 25 Закону № 2464 щодо такого
порушення, вчиненого у пер�оди з 1 по 31 березня, з 1 по 30 кв�тня та
з 1 по 31 травня 2020 року, не застосовуються.

Законом №  540 подовжено до 31 травня 2020 року (попередньо, зг�дно до
Закону № 533, передбачалося –до 30 кв�тня 2020 року) строки тимчасового
незастосування штрафних санкц�й, визначених частиною одинадцятою
статт� 25 Закону України в�д 08 липня 2010 року №  2464-VI «Про зб�р та
обл�к єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соц�альне
страхування» (дал� – Закон № 2464), за так� порушення:

До 31 травня 2020 року також подовжено терм�ни ненарахування
платникам єдиного внеску пен�, при цьому нарахована пеня за пер�оди з
1 по 31 березня, з 1 по 30 кв�тня та з 1 по 31 травня 2020 року п�длягає
списанню.

ЗА ЯКІ ПОРУШЕННЯ НЕ БУДУТЬ ЗАСТОСОВУВАТИСЯ
ШТРАФНІ САНКЦІЇ ЩОДО ЄДИНОГО ВНЕСКУ НА
ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ
СТРАХУВАННЯ?7

ЄДИНИЙ ВНЕСОК НА ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ
СТРАХУВАННЯ
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17 кв�тня 2020 року (�з дотриманням терм�ну подання) – може бути
проведена до 19 червня включно;

23 кв�тня 2020 року (�з порушенням терм�ну подання) – може бути
проведена до 22 червня включно.

Закон № 540 доповнює пункт 52-2 п�дрозд�лу 10 розд�лу ХХ «Перех�дн�
положення» Кодексу новим абзацом, який передбачає тимчасове
продовження загального терм�ну камеральних перев�рок, визначеного
пунктом 76.3 статт� 76 Кодексу (не б�льше 30 календарних дн�в), для певних
випадк�в.

Так, камеральна перев�рка податкової декларац�ї (кр�м податкової
декларац�ї з податку на додану варт�сть) за зв�тн� (податков�) пер�оди
березень – травень 2020 року, або уточнюючих розрахунк�в (кр�м
уточнюючих розрахунк�в з податку на додану варт�сть), що були подан�
платниками податк�в протягом березня – травня 2020 року, може бути
проведена лише протягом 60 календарних дн�в, що настають за
останн�м днем граничного строку їх подання, а якщо так� документи були
надан� п�зн�ше, – за днем їх фактичного подання.

Це означає, що:

1) камеральна перев�рка, наприклад по податков�й декларац�ї з рентної
плати за користування надрами для видобування корисних копалин за
березень 2020 року, граничний строк подання якої припадає на 20 кв�тня
2020 року, � яка подана:

2) якщо уточнюючий розрахунок до податкової декларац�ї подано 10 кв�тня
2020 року, то камеральна перев�рка такого уточнюючого розрахунку може
бути проведена до 9 червня включно.

Терм�ни проведення камеральної перев�рки податкової декларац�ї/
уточнюючого розрахунку з податку на додану варт�сть не зм�нюються.

Також незм�нними залишились терм�ни проведення камеральних
перев�рок з �нших питань, як� проводяться з урахуванням строк�в давност�,
визначених статтею 102 Кодексу.

ЯКІ ТИМЧАСОВІ ЗМІНИ ПРИЙНЯТО ЩОДО СТРОКІВ
ПРОВЕДЕННЯ КАМЕРАЛЬНИХ ПЕРЕВІРОК
ПОДАТКОВИХ ДЕКЛАРАЦІЙ/УТОЧНЮЮЧИХ
РОЗРАХУНКІВ ДО НИХ?8
ПИТАННЯ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ
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ЯКІ ТИМЧАСОВІ ЗМІНИ ПРИЙНЯТО ЩОДО СТРОКІВ
ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПЛАТНИКІВ
ПОДАТКІВ У ПРОЦЕДУРІ ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ
КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ, ПРИЙНЯТИХ
ВІДПОВІДНО ДО КОДЕКСУ? 9

подан� у пер�од� з 2 кв�тня 2020 року � до 31 травня 2020 року
(включно) та/або
не розглянут� станом на 18 березня 2020 року…

  Пунктом 52-8, який Законом №  540 внесено до п�дрозд�лу 10  розд�лу ХХ
«Перех�дн� положення» Кодексу, передбачено також зупинення переб�гу
строк�в, встановлених статтею 56 Кодексу (в частин� процедури
адм�н�стративного оскарження), щодо скарг платник�в податк�в (кр�м
скарг щодо законност� декларування заявленого до в�дшкодування з
бюджету податку на додану варт�сть та/або з в�д'ємного значення з
податку на додану варт�сть), що над�йшли (над�йдуть) до 31 травня 2020

року та/або як� не розглянут� станом на 18 березня 2020 року. 

Таке зупинення не породжує будь-яких насл�дк�в, передбачених статтею
56 Податкового кодексу України.

Тобто, якщо строк подання скарги припадає на пер�од з 2 кв�тня 2020

року � до 31 травня 2020 року (включно), строки для подання таких
скарг призупиняюся, а платник податк�в може подати в�дпов�дну скаргу, з
урахуванням часу, що минув до такого призупинення. Як результат, так�
скарги повинн� бути прийнят� та розглянут� контролюючим органом в
загальному порядку.

Також, якщо строк прийняття р�шень контролюючим органом по
скаргах, як�: 

…припадає на пер�од з 2 кв�тня 2020 року � до 31 травня 2020 року
(включно), то прийняття таких р�шень поза межами строк�в визначених
статтею 56 ПКУ, або ненад�слання / несвоєчасне над�слання платникам
податк�в р�шення кер�вника (його заступника або уповноваженої особи)

контролюючого органу про продовження строк�в, не призводять до
задоволення скарг платник�в податк�в. 

Водночас, з урахуванням того, що з переб�г строк�в, як� зупинялися,

продовжується, то контролюючий орган має право прийняти в�дпов�дне
р�шення з 1 червня 2020 року  з урахуванням часу, що минув до такого
зупинення.
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ЯКІ ТИМЧАСОВІ ЗМІНИ ПРИЙНЯТО ЩОДО СТРОКІВ
ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПЛАТНИКІВ
ЄДИНОГО ВНЕСКУ У ПРОЦЕДУРИ ОСКАРЖЕННЯ
РІШЕНЬ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ, ПРИЙНЯТИХ
ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗБІР ТА
ОБЛІК ЄДИНОГО ВНЕСКУ НА
ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ
СТРАХУВАННЯ» ?

10

над�йшли/над�йдуть у пер�од� з 2 кв�тня 2020 року до 31 травня
2020 року та/або
як� не розглянут� станом на 18 березня 2020 року…

Закон №  540 доповнив розд�л VIII "Прик�нцев� та перех�дн� положення"

Закону України "Про зб�р та обл�к єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соц�альне страхування" в�д 8 липня 2020 року № 2464-VI,

пунктом 9-13. В�дпов�дно до цього пункту, тимчасово, на пер�од до 31

травня 2020 року (включно), зупиняється встановлений цим Законом
строк розгляду скарг платник�в податк�в єдиного внеску, що
над�йшли/над�йдуть до 31 травня 2020 року та/або як� не розглянут�
станом на 18 березня 2020 року. Таке зупинення не породжує будь-яких
насл�дк�в, передбачених частиною четвертою статт� 25 цього Закону. 

Закон № 540 набрав чинност� з 2 кв�тня 2020 року. Отже, прийняття
р�шень податковим органом за скаргами, що…

…поза межами строк�в визначених статтею 25 Закону 2463 не призводять
до задоволення скарг платник�в податк�в. Це ж стосується ненад�слання
платникам податк�в р�шення кер�вника (його заступника або
уповноваженої особи) контролюючого органу про продовження строк�в.

Податковий орган, який розглядає скаргу платника єдиного внеску
зобов’язаний прийняти вмотивоване р�шення та над�слати його платнику
єдиного внеску на адресу платника єдиного внеску поштою з
пов�домленням про вручення або надати йому п�д розписку.

Важливо: Звертаємо увагу, що переб�г строк�в розгляду скарг в
адм�н�стративному порядку не зупиняється та застосовуються  насл�дки
порушення їх  розгляду, передбачен� пунктом 56.9 статт� 56 Кодексу
стосовно скарг щодо законност� декларування заявленого до
в�дшкодування з бюджету податку на додану варт�сть та/або з в�д'ємного
значення з податку на додану варт�сть. 
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Якщо строк подання скарги припадає на пер�од з 2 кв�тня до 31 травня 2020

року, то строки для подання таких скарг зупиняюся, а платник податк�в
може подати в�дпов�дну скаргу до 31 травня 2020 року (включно). Як
результат, так� скарги повинн� бути прийнят� та розглянут� податковим
органом в загальному порядку. Водночас, з урахуванням того, що переб�г
строк�в, як� зупинялися, продовжується, то контролюючий орган має право
прийняти в�дпов�дне р�шення з 1 червня 2020 року  з урахуванням часу, що
минув до такого зупинення.




