
Документи, що підтверджують облік та походження товарів з метою ведення
обліку товарних запасів

Відповідно до п. 12 ст. 3 Закону України від 06 липня 1995 року №265/95-ВР «Про
застосування  реєстраторів  розрахункових  операцій  у  сфері  торгівлі,  громадського
харчування та  послуг» суб’єкти  господарювання,  які  здійснюють  розрахункові  операції  в
готівковій  та/або в  безготівковій  формі (із  застосуванням електронних платіжних засобів,
платіжних  чеків,  жетонів  тощо)  при  продажу  товарів  (наданні  послуг)  у  сфері  торгівлі,
громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її
переказу  зобов’язані  вести  в  порядку,  встановленому  законодавством,  облік  товарних
запасів, здійснювати продаж лише тих товарів (послуг), що відображені в такому обліку.

При цьому суб’єкт господарювання зобов’язаний надати контролюючим органам під
час  проведення  перевірки  документи  (у  паперовій  або  електронній  формі),  які
підтверджують облік та походження товарів, що на момент перевірки знаходяться у місці
продажу (господарському об’єкті).

Такі вимоги не поширюються на фізичних осіб підприємців, які є платниками єдиного
податку та не зареєстровані платниками податку на додану вартість (крім тих, які провадять
діяльність  з  реалізації  технічно складних побутових товарів,  що підлягають гарантійному
ремонту,  а  також  лікарських  засобів  та  виробів  медичного  призначення,  ювелірних  та
побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння
органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння).

Порядок ведення обліку товарних запасів  для фізичних осіб – підприємців,  у тому
числі платників єдиного податку затверджений наказом Міністерства фінансів України від
03.09.2021  №496,  зареєстрований  в  Міністерстві  юстиції  України  02  листопада  2021  за
№1411/37033 (далі – Порядок №496).

Пунктом 2 розд. I Порядку №496 встановлено, документи, які підтверджують облік та
походження  товарів  –  Форма  ведення  обліку  товарних  запасів,  визначена  додатком  до
Порядку №496 (далі – Форма обліку), та первинні документи.

Первинні документи – опис залишку товарів на початок обліку, накладні, транспортні
документи, митні декларації, акти закупки, фіскальні чеки, товарні чеки, інші документи, що
містять  реквізити,  які  дозволяють  ідентифікувати  постачальника  та  отримувача  товару
(найменування  суб’єкта  господарювання,  реєстраційний номер облікової  картки  платника
податків  (далі  –  РНОКПП) або код  згідно  з  ЄДРПОУ суб’єкта  господарювання,  серія  та
номер паспорта/номер  ID картки  для фізичних  осіб,  які  через  свої  релігійні  переконання
відмовились  від  прийняття  РНОКПП  та  офіційно  повідомили  про  це  відповідний
контролюючий орган  і  мають відповідну  відмітку  в  паспорті),  дату  проведення  операції,
найменування, кількість та вартість товару.

Опис залишку товарів на початок обліку складається в довільній формі та має містити
інформацію про найменування товарів, наявних у такої фізичної особи – підприємця, у тому
числі платника єдиного податку (далі – ФОП) на дату набуття ним обов’язку щодо ведення
обліку  товарних  запасів,  кількості  таких  товарів  (із  зазначенням  одиниці  виміру)  та  їх
вартості, самостійно визначеної ФОП.

У первинних документах, що засвідчують знищення, втрату або використання товарів
на власні потреби, зазначається вартість товару за ціною придбання, підтвердженою обліком
товарів,  визначеним  Порядком  №  496,  та  не  зазначаються  реквізити  постачальника  і
отримувача товару.

Пунктом  10  розд.  II  Порядку  №496  встановлено,  що  Форма  обліку,  первинні
документи  на  товари  мають  зберігатись  у  місці  продажу  (господарському  об’єкті)  до
моменту вибуття останньої одиниці товару, відображеної в таких первинних документах.

Такі документи щомісячно групуються в хронологічному порядку їх відображення у
Формі обліку та/або підшиваються для подальшого зберігання разом із Формою обліку, в
якій інформацію про такі документи відображено.

Форма обліку, первинні документи, які підтверджують облік та походження товарів,
надаються посадовій особі контролюючого органу на її вимогу під час проведення перевірки.



Якщо  оригінали  первинних  документів  відсутні  у  місці  продажу,  посадовій  особі
контролюючого органу можуть бути надані копії таких первинних документів з подальшим
пред’явленням їх оригіналів до закінчення перевірки (за потреби).

Такі документи надаються особисто ФОП або особою, яка фактично здійснює продаж
товарів  (надання  послуг)  та/або  розрахункові  операції  в  місці  продажу  (господарському
об’єкті) такої ФОП.

Форма обліку в електронній формі на вимогу посадових осіб контролюючого органу
має бути візуалізована у форматі, який дозволяє такій особі здійснити його перегляд та/або
копіювання (11 розд. II Порядку №496).

Не реєстрація податкових накладних/розрахунків коригування – без наслідків

Відповідно до п. 52 прим. 1 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» Податкового
кодексу України (далі – ПКУ) за порушення податкового законодавства, вчинені протягом
періоду з 01 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно),  в якому
завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території
України  з  метою  запобігання  поширенню  на  території  України  коронавірусної  хвороби
(COVID-19), штрафні санкції не застосовуються, крім санкцій за:

порушення  вимог  до  договорів  довгострокового  страхування  життя  чи  договорів
страхування  в  межах  недержавного  пенсійного  забезпечення,  зокрема  страхування
додаткової пенсії;

відчуження  майна,  що  перебуває  у  податковій  заставі,  без  згоди  контролюючого
органу;

порушення вимог законодавства в частині:
обліку,  виробництва,  зберігання  та  транспортування  пального,  спирту  етилового,

алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
цільового використання пального, спирту етилового платниками податків;
обладнання  акцизних  складів  витратомірами-лічильниками  та/або  рівномірами-

лічильниками;
здійснення функцій, визначених законодавством у сфері виробництва і обігу спирту,

алкогольних напоїв та тютюнових виробів, пального;
здійснення  суб’єктами  господарювання  операцій  з  реалізації  пального  або  спирту

етилового без реєстрації таких суб’єктів платниками акцизного податку;
порушення  нарахування,  декларування  та  сплати  ПДВ, акцизного податку,  рентної

плати.
Тобто платники не звільняються від застосування до них фінансової відповідальності

контролюючими  органами,  зокрема,  за  неподання  (несвоєчасне  подання)  податкової
звітності з ПДВ, несплату (несвоєчасну) сплату податкових зобов’язань з ПДВ.

При цьому протягом періоду з 01 березня 2020 року по останній календарний день
місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів
України на всій території  України з  метою запобігання поширенню на території  України
коронавірусної  хвороби (COVID-19),  не  будуть  застосовуватися  санкції  за  не  реєстрацію
(несвоєчасну)  реєстрацію  податкових  накладних/розрахунків  коригування  до  податкових
накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Разом з тим, порушення вимог ПКУ щодо реєстрації податкової накладної/розрахунку
коригування до неї негативно впливає на право контрагента платника податків скористатися
правом на нарахування податкового кредиту з ПДВ.

Особливості направлення до ДПС скарги на вимогу сплати недоїмки з ЄВ 

Відповідно до п. 1 розд. V Порядку розгляду податковим органом скарг на вимоги про
сплату  недоїмки  зі  сплати  єдиного  внеску  на  загальнообов’язкове  державне  соціальне
страхування  та  на  рішення  про  нарахування  пені  та  накладення  штрафу,  затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2015 №1124 (у редакції наказу Міністерства



фінансів України від 30.08.2021 №489) (далі – Порядок №1124), скаргу на вимогу про сплату
недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
(далі – єдиний внесок) та на рішення про нарахування пені та накладення штрафу та скарг
банків на рішення про накладення фінансових санкцій подає платник ЄВ особисто або через
свого  представника  у  паперовій  формі  безпосередньо  до  апарату  ДПС  або  поштовим
відправленням з  повідомленням про вручення  та  описом вкладення  та/або  в  електронній
формі, у тому числі через електронний кабінет.

Згідно із п. 2 розд. V Порядку №1124 днем подання платником ЄВ скарги є:
- при поданні скарги безпосередньо до апарату ДПС – день фактичного отримання

скарги ДПС;
- при надсиланні скарги відділенням поштового зв’язку – дата отримання відділенням

поштового  зв’язку  від  платника  ЄВ  поштового  відправлення  зі  скаргою,  яка  зазначена
відділенням поштового зв’язку в повідомленні про вручення поштового відправлення або на
конверті;

- при надсиланні скарги в електронній формі – день фактичного отримання скарги
апаратом ДПС.

При  відсутності  повідомлення  про  вручення  або  відбитка  календарного  штемпеля
відділення  поштового  зв’язку  на  поштовому  відправленні  (конверті,  бандеролі),  що
унеможливлює  з’ясування  дати  отримання  відділенням  поштового  зв’язку  скарги,  днем
подання скарги вважається день надходження скарги до апарату ДПС.

Податкова амністія: чи можна декларувати доходи, стосовно яких розпочато
судове провадження

Інформуємо,  що  не  є  базою для  нарахування  збору  з  одноразового  (спеціального)
добровільного декларування активи, одержані (набуті) за рахунок доходів, що підлягали в
момент їх нарахування (отримання) оподаткуванню в Україні, з яких не було сплачено або
сплачено не в повному обсязі податки і збори в періоди до 01 січня 2021 року, щодо яких
розпочато  досудове  розслідування  або  судове  провадження  за  ознаками  кримінальних
правопорушень, передбачених ст.ст. 212, 212 прим. 1, а так само ст. 366 (щодо документів
податкової  та/або  фінансової  звітності,  митних  декларацій,  податкових  накладних,
первинних документів,  іншої  звітності  з  податків,  зборів  (обов’язкових платежів),  ст.  367
(якщо кримінальне правопорушення пов’язане з порушенням вимог податкового, митного,
валютного  та  іншого  законодавства,  контроль  за  дотриманням  якого  покладено  на
контролюючі органи) Кримінального кодексу України (далі – ККУ).

Якщо ж фізична особа має активи одержані (набуті) за рахунок доходів, що підлягали
в момент їх нарахування (отримання) оподаткуванню в Україні, з яких не було сплачено або
сплачено не в повному обсязі податки і збори в періоди до 01 січня 2021 року, та щодо таких
активів  не  розпочато  досудове  розслідування  або  судове  провадження  за  ознаками
кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 212, 212 прим. 1, а так само ст. 366 (щодо
документів  податкової  та/або  фінансової  звітності,  митних  декларацій,  податкових
накладних, первинних документів, іншої звітності з податків, зборів (обов’язкових платежів),
ст.  367  (якщо  кримінальне  правопорушення  пов’язане  з  порушенням  вимог  податкового,
митного, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на
контролюючі органи) ККУ, то така особа може самостійно прийняти рішення щодо подання
одноразової (спеціальної) добровільної декларації.

Терогромади Тернопільщини отримали понад 1,8 млн грн транспортного податку

Понад  542,6  тис.  грн  транспортного  податку  сплатили  до  місцевих  бюджетів
Тернопільщини  фізичні  особи  краю.  Юридичні  особи  перерахували  1,3  млн  грн  цього
платежу. При цьому додатково територіальні громади отримали 80,5 тис. грн від фізичних
осіб та 367,4 тис. грн від підприємств та організацій, оскільки сплата перевищила очікувані
показники відповідно на 17 та 32 відсотки.



Загалом  з  початку  року  місцеві  бюджети  поповнились  більш  ніж  на  1,8  млн  грн
транспортного  податку,  що  на  27  відсотки  перевищило  очікування  або  127,2  тис.  грн
транспортного податку.

Нагадаємо,  що транспортний податок  сплачують  власники легкових автомобілів,  з
року випуску яких минуло не більше 5 років (включно). При цьому середньоринкова вартість
таких  автомобілів  має  становити  понад  375  розмірів  мінімальної  заробітної  плати,
встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Ставка транспортного податку становить 25 тис. грн за кожний автомобіль.
Перелік легкових автомобілів, які підлягають оподаткуванню транспортним податком

у  2021  році,  розміщено  на  офіційному  вебсайті  Міністерства  економіки  України  за
посиланням  https://www.me.gov.ua/Vehicles/CalculatePrice?lang=uk-UA.

У поточному році до переліку потрапили такі марки автомобілів: AstonMartin, Audi,
Bentley,  BMW, Cadillac,  Chevrolet,  Ferrari,  Jaguar, Lamborghini,  LandRover, Lexus, Maserati,
Mercedes-Benz,  Porsche,  Rolls-Royce,  Tesla,  Mclaren.  Загалом 248 моделей,  які  підлягають
оподаткуванню у 2021 році.

Тернопільський відділ організації роботи
організаційно – розпорядчого управління 

Головного управління ДПС у Тернопільській області
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