
Інформація для графи 8 Форми ведення обліку товарних запасів

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 (далі – Порядок №496), визначає правила ведення обліку товарних запасів
та поширюється на фізичних осіб – підприємців, у тому числі платників єдиного податку
(далі – ФОП), які відповідно до Закону України від 06 липня 1995 року №265/95-ВР «Про
застосування  реєстраторів  розрахункових  операцій  у  сфері  торгівлі,  громадського
харчування та послуг» із змінами та доповненнями (далі – Закон №265) зобов’язані вести
облік товарних запасів та здійснювати продаж лише тих товарів, що відображені в такому
обліку,  та  осіб,  які  фактично  здійснюють  продаж  товарів  (надання  послуг)  та/або
розрахункові операції в місці продажу (господарському об’єкті) такого ФОП.

Пунктом  1  розд.  II  Порядку  №496  встановлено,  що  облік  товарних  запасів
здійснюється ФОП шляхом постійного внесення до Форми ведення обліку товарних запасів
(далі – Форма обліку) інформації про надходження та вибуття товарів на підставі первинних
документів, які є невід’ємною частиною такого обліку.

Форма  обліку  визначена  додатком  до  Порядку  №496  та  передбачає  заповнення,
зокрема,  графи  8  «Вибуття  товару  (продаж  товарів  в  безготівковій  формі,  внутрішнє
переміщення,  знищення  або  втрата,  повернення  товару  постачальнику,  використання  на
власні потреби)».

Відповідно до п.п. 5 п. 3 розд. ІІ Порядку №496 у графі 8 Форми обліку зазначається
загальна  вартість  товару  відповідно  до  первинного  документа  про  вибуття  товарів  (крім
даних щодо продажу через реєстратор розрахункових операцій (далі – РРО)/програмний РРО
(далі – ПРРО)).

Вибуттям товарів для цілей Порядку №496 вважається:
продаж товарів з розрахунком в безготівковій формі, який здійснено у встановлених

законодавством випадках без застосування РРО/ПРРО;
внутрішнє  переміщення  товару  між  належними  одній  ФОП  місцями  продажу

(господарськими об’єктами) та/або місцями зберігання;
знищення або втрата товару;
повернення товару постачальнику;
використання товарів на власні потреби.

На Тернопільщині боржники віддали бюджетам 46,4 млн грн податкового боргу

Упродовж одинадцяти місяців 2021 року 166 юридичних осіб, які допустили податковий борг
на  початок  року,  зменшили  його  на  6,5  млн  гривень.  Зокрема,  135  суб’єктів  господарювання
виплатили 5,6 млн грн податкової заборгованості.

За рахунок погашення податкового боргу у січні-листопаді до зведеного бюджету надійшло
46,4 млн грн, що на 12,7 млн грн більше, ніж торік. При цьому державний бюджет отримав 21 млн
гривень. 

До  боржників  застосовуються  як  застережні  заходи  (направлення  податкової  вимоги,
самостійне  визначення  боржником  джерел  погашення  податкового  боргу,  реєстрація  податкової
застави, розстрочення сплати грошових зобов’язань та податкового боргу), так і заходи примусового
характеру (стягнення податкового боргу на підставі рішення суду, стягнення готівки, звернення до
суду  щодо  зупинення  видаткових  операцій  платника  податків  на  рахунках  у  банках  та  інших
фінансових  установах,  адміністративний  арешт,  реалізація  майна,  яке  знаходиться  в  податковій
заставі тощо). 

Так, упродовж січня-листопада цього року фахівці податкової служби області подали до суду
166  звернень  щодо  надання  дозволу  на  погашення  податкового  боргу  за  рахунок  стягнення



готівкових  (безготівкових)  коштів  на  суму  податкового  боргу  36,2  млн  гривень.  З  урахуванням
попередніх періодів органи правосуддя задовольнили 88 таких звернень на суму 31,1 млн гривень.
Щодо  стягнення  активів  фізичних  осіб  через  органи  державної  виконавчої  служби,  то  до  суду
направлено 448 позовів на суму податкового боргу 18 млн гривень.

З  початку  року  до  зведеного  бюджету  також  надійшло  612,4  тис.  грн  від реалізації
безхазяйного майна. Зокрема, держбюджет отримав 447,6 тис. грн, а місцеві – 164,8 тис. гривень.

Нагадаємо,  що  переглянути  інформацію  щодо  наявності/відсутності  податкового  боргу
можливо з допомогою електронних сервісів  ДПС, в  «Електронному кабінеті  платника» та  можна
провести звірку в Центрі обслуговування платників за місцем реєстрації.

Підприємство при отриманні від фізичної особи готівкових коштів за передані їй
корпоративні права має застосовувати РРО/ПРРО

Відповідно до п. 1 ст. 3 Закону України від 06 липня 1995 року №265/95-ВР «Про
застосування  реєстраторів  розрахункових  операцій  у  сфері  торгівлі,  громадського
харчування  та  послуг»  (далі  –  Закон  №265)  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 проводити розрахункові операції
на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому
порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій (далі
– РРО) або через зареєстровані фіскальним сервером контролюючого органу програмні РРО
(далі  –  ПРРО)  зі  створенням  у  паперовій  та/або  електронній  формі  відповідних
розрахункових  документів,  що  підтверджують  виконання  розрахункових  операцій,  або  у
випадках, передбачених Законом №265, із застосуванням зареєстрованих у встановленому
порядку розрахункових книжок.

Отже, підприємство торгівлі, при отриманні від фізичної особи готівкових коштів за
передані їй корпоративні права, має здійснювати такі операції із застосуванням РРО та/або
ПРРО або проводити розрахунки у безготівковій формі через установи банків.

Ставки єдиного податку для підприємців

Ставки єдиного податку встановлюються сільськими,  селищними,  міськими радами
або  радами  об’єднаних  територіальних  громад,  що  створені  згідно  із  законом  та
перспективним планом формування територій громад, для фізичних осіб – підприємців, які
здійснюють  господарську  діяльність,  залежно  від  виду  господарської  діяльності,  з
розрахунку на календарний місяць:

1)  для  першої  групи  платників  єдиного  податку  –  не  більше  10  відс.  розміру
прожиткового  мінімуму  для  працездатних  осіб,  встановленого  законом  на  01  січня
податкового (звітного) року;

2)  для  другої  групи  платників  єдиного  податку  –  не  більше  20  відс.  розміру
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року.

При  здійсненні  платниками  єдиного  податку  першої  і  другої  груп  кількох  видів
господарської  діяльності  застосовується  максимальний  розмір  ставки  єдиного  податку,
встановлений для таких видів господарської діяльності.

При  здійсненні  платниками  єдиного  податку  першої  і  другої  груп  господарської
діяльності  на  територіях  більш  як  однієї  сільської,  селищної,  міської  ради  або  ради
об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом
формування територій громад, застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку,
встановлений для відповідної групи таких платників єдиного податку.



Рішення органів місцевого самоврядування щодо встановлених місцевих податків та
зборів на відповідній території платнику податку можна знайти на вебпорталі ДПС України
(https://tax.gov.ua)  в  рубриці  «Рішення  місцевих  рад»  або  на  субсайтах  регіональних
контролюючих органів.

Окрім  того,  платник  податку  має  можливість  з  метою ознайомлення  з  рішеннями
органів  місцевого  самоврядування  щодо  встановлених  місцевих  податків  та  зборів
звернутися до контролюючих органів за його місцезнаходженням або до відповідних органів
місцевого самоврядування.

Ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:
1)  3 відс.  доходу – у разі  сплати податку на додану вартість  згідно з Податковим

кодексом України (далі – ПКУ);
2) 5 відс. доходу – у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного

податку. 
Для  фізичних  осіб  –  підприємців,  які  здійснюють  діяльність  з  виробництва,

постачання,  продажу  (реалізації)  ювелірних  та  побутових  виробів  з  цінних  металів,
коштовного  каміння,  коштовного  каміння  органогенного  утворення  та  напівкоштовного
каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі 5 відс. доходу.

Щоб оскаржити рішення контролюючого органу

Оскарження рішень контролюючих органів передбачено ст. 56 Податкового кодексу
України (далі – ПКУ).

Рішення,  прийняті  контролюючим  органом,  можуть  бути  оскаржені  в
адміністративному або судовому порядку.

Згідно  з  абзацом першим п.  56.3  ст.  56  ПКУ скарга  подається  до контролюючого
органу  вищого  рівня  у  письмовій  формі  або  електронній  формі  засобами  електронного
зв’язку (за потреби – з належним чином засвідченими копіями документів, розрахунками та
доказами, які платник податків вважає за потрібне надати з урахуванням вимог п. 44.6 ст. 44
ПКУ)  протягом  10  робочих  днів,  що  настають  за  днем  отримання  платником  податків
податкового  повідомлення-рішення  або  іншого  рішення  контролюючого  органу,  що
оскаржується.

Протягом шести місяців з дати закінчення строку, встановленого абзацом першим п.
56.3  ст.  56  ПКУ,  платник  податків  має  право  подати  скаргу  разом  з  клопотанням  про
поновлення пропущеного строку на подання скарги в адміністративному порядку та копіями
підтверджуючих документів поважності причин його пропуску (за наявності). У скарзі може
міститися  клопотання  про  поновлення  пропущеного  строку  на  подання  скарги  в
адміністративному порядку.  Контролюючий орган вищого рівня,  розглядаючи клопотання
платника  податків,  поновлює  пропущений  строк  на  подання  скарги  в  адміністративному
порядку, якщо визнає причини його пропуску поважними.

Скарги на рішення територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну податкову політику, подаються до центрального органу виконавчої влади,
що реалізує  державну  податкову  політику.  Крім  того,  скарги  на  рішення  територіальних
органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику,
прийняті  контролюючим органом щодо нерезидентів,  які здійснюють в Україні діяльність
через  відокремлені  підрозділи,  у  тому  числі  постійні  представництва,  подаються  до
контролюючого органу вищого рівня протягом строків, визначених п. 56.3 ст. 56 ПКУ.

Якщо  відповідно  до  ПКУ  контролюючий  орган  самостійно  визначає  грошове
зобов’язання платника податків за причинами, не пов’язаними із порушенням податкового
законодавства,  такий  платник  податків  має  право  на  адміністративне  оскарження  рішень
контролюючого органу протягом 30 календарних днів, що настають за днем надходження
податкового повідомлення-рішення (рішення) контролюючого органу.

Строки  подання  скарги  на  податкове  повідомлення-рішення  або  будь-яке  інше
рішення  контролюючого  органу  можуть  бути  продовжені  за  правилами  і  на  підставах,
визначених п. 102.6 ст. 102 ПКУ.



Слід  зазначити,  що  тимчасово,  на  період  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), зупиняється перебіг строків, встановлених, зокрема, ст.
56 ПКУ (в частині процедури адміністративного оскарження) щодо скарг платників податків
(крім скарг щодо законності декларування заявленого до відшкодування з бюджету податку
на додану вартість та/або з від’ємного значення з податку на додану вартість), що надійшли
(надійдуть)  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), та/або які
не  розглянуті  станом  на  18  березня  2020  року.  Таке  зупинення  не  породжує  будь-яких
наслідків, передбачених ст. 56 ПКУ.

З першого календарного дня місяця, наступного за місяцем, в якому завершується дія
карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою
запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), перебіг
строків,  які  зупинялися  відповідно  до  п.  52  прим.  8  підрозд.  10  розд.  ХХ  «Перехідні
положення» ПКУ, продовжується з урахуванням часу, що минув до такого зупинення.

Підписуйтесь  на  Telegram-канал Державної податкової служби Україниканал  Державної  податкової  служби  України
https://t.me/tax_gov_ua 

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX» 

Тернопільський відділ організації роботи
Організаційно – розпорядчого управління 

Головного управління ДПС у Тернопільській області

https://t.me/infoTAXbot
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ft.me%2Ftax_gov_ua%3Ffbclid%3DIwAR15kINOc4oWpYyA-tqLlxO8phiw1XIQaklyWwjLkWRkwsWbAVH5LyZ5wt8&h=AT30ogjZ-2yRZ4oTS1y1dINTwde5aQWEIamTiC8_-7Kv0_eoW9PTyA8k_xJtNWh4F5iTGr7THnL-JIIQIWmGxqBCxhMzD-ILuzGIdwXPd05Eus82k_23Xf5rxdRu0FDphgQZ&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT2hB3KJhselTN5IpiosmcKvzdY1s3IdkzxOU_JKe80-iB8QkVuzT36eHFiJhyxfKb4leHAIEgPoxzQXkjf9kGnZCrCmOS9IYV9k0GS0E3M1KJp5MkGjxF6Dc50i9L6g187mI15l0i87ECC1LLUqkQD6yk6ZLA9Gfg0_JASHrN-cmG1OZGSpiKLqtvcLj6hIJO5H-T1permBXq3xlGCs1A

