
ДОДАТОК № 1 

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

пропозицій про внесення змін до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 

від 09 грудня 2011 року N1588 

Зміст положення (норми) чинного законодавства  Пропонована редакція 

 

VIII. Порядок обліку об'єктів оподаткування та об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням 

 

8.1. Платник податків зобов'язаний повідомляти про всі об'єкти 

оподаткування і об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, контролюючий 

орган за основним місцем обліку у порядку, встановленому цим 

розділом. 

8.1. Платник податків зобов'язаний повідомляти про всі об'єкти 

оподаткування і об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, 

контролюючий орган за основним місцем обліку у порядку, 

встановленому цим розділом. 

 

8.2. Об'єктами оподаткування і об'єктами, пов'язаними з 

оподаткуванням або через які провадиться діяльність (далі - об'єкти 

оподаткування), є майно та дії, у зв'язку з якими у платника податків 

виникають обов'язки щодо сплати податків та зборів. Такі об'єкти за 

кожним видом податку та збору визначаються згідно з відповідними 

розділами Податкового кодексу України. 

Відокремлені підрозділи юридичної особи подають інформацію 

про об’єкти оподаткування, що знаходяться на їх балансі. 

Юридична особа інформує про всі об’єкти оподаткування крім 

тих, відомості щодо яких надані до відповідних контролюючих 

органів відокремленими підрозділами такої юридичної особи. 

 

8.2. Об'єктами оподаткування і об'єктами, пов'язаними з 

оподаткуванням або через які провадиться діяльність (далі - 

об'єкти оподаткування), є майно та дії, у зв'язку з якими у платника 

податків виникають обов'язки щодо сплати податків та зборів. Такі 

об'єкти за кожним видом податку та збору визначаються згідно з 

відповідними розділами Податкового кодексу України. 

Відокремлені підрозділи юридичної особи подають інформацію 

про об’єкти оподаткування, що знаходяться на їх балансі. 

Юридична особа інформує про всі об’єкти оподаткування крім 

тих, відомості щодо яких надані до відповідних контролюючих 

органів відокремленими підрозділами такої юридичної особи. 

 

8.4. Повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, 

пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, 

за формою № 20-ОПП подається протягом 10 робочих днів після їх 

реєстрації, створення чи відкриття до контролюючого органу за 

основним місцем обліку платника податків. 

8.4. Повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, 

пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться 

діяльність, за формою № 20-ОПП подається протягом 10 робочих 

днів після їх реєстрації, створення чи відкриття до контролюючого 

органу за основним місцем обліку платника податків. 
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У повідомленні за формою № 20-ОПП надається інформація про 

всі об’єкти оподаткування, що є власними, орендованими або 

переданими в оренду. 

Під час надання повідомлень за формою № 20-ОПП 

застосовується принцип укрупнення інформації, яка надається про 

об’єкт оподаткування (наприклад, якщо подається інформація про 

об’єкти оподаткування - офіс, склад, склад-магазин, розташовані в 

одному офісному центрі за одною адресою, достатньо надати 

інформацію за одним із типів об’єктів оподаткування, зазначивши у 

найменуванні: офіс, склад, склад-магазин). 

Принцип укрупнення інформації не застосовується під час 

надання інформації про об’єкти рухомого та нерухомого майна, які 

підлягають реєстрації у відповідному державному органі з 

отриманням відповідного реєстраційного номера (наприклад, у 

повідомленні за формою № 20-ОПП надається інформація і про 

земельну ділянку, і про об’єкт нежитлової нерухомості, що 

розташований на такій земельній ділянці). 

 

 

 

 

Інформація про однотипні (за видом, використанням, станом та 

видом права власності) автомобільні транспортні засоби, які не є 

пунктами пересувної роздрібної торгівлі, громадського харчування 

або послуг, інших ніж пасажирські та вантажні перевезення, може 

бути подана в повідомленні за формою № 20-ОПП як узагальнена з 

типом об’єкта оподаткування «автомобільні транспортні засоби» та 

зазначенням кількості таких транспортних засобів в графі 

«Реєстраційний номер об’єкта оподаткування. 

У разі створення відокремленого підрозділу юридичної особи з 

місцезнаходженням за межами України повідомлення за формою № 

20-ОПП подається юридичною особою протягом 10 робочих днів 

У повідомленні за формою № 20-ОПП надається інформація про 

всі об’єкти оподаткування, що є власними, орендованими або 

переданими в оренду. 

Під час надання повідомлень за формою № 20-ОПП 

застосовується принцип укрупнення інформації, яка надається про 

об’єкт оподаткування (наприклад, якщо подається інформація про 

об’єкти оподаткування - офіс, склад, склад-магазин, розташовані в 

одному офісному центрі за одною адресою, достатньо надати 

інформацію за одним із типів об’єктів оподаткування, зазначивши у 

найменуванні: офіс, склад, склад-магазин). 

Принцип укрупнення інформації не застосовується під час 

надання інформації про об’єкти рухомого та нерухомого майна, 

які підлягають реєстрації у відповідному державному органі з 

отриманням відповідного реєстраційного номера (наприклад, у 

повідомленні за формою № 20-ОПП надається інформація і про 

земельну ділянку, і про об’єкт нежитлової нерухомості, що 

розташований на такій земельній ділянці). 

 

Форма 20-ОПП не надається у разі якщо об’єкти 

оподаткування знаходяться або зареєстровані за основним 

місцем обліку платника податків. 

 

Інформація про однотипні (за видом, використанням, станом та 

видом права власності) автомобільні транспортні засоби, які не є 

пунктами пересувної роздрібної торгівлі, громадського харчування 

або послуг, інших ніж пасажирські та вантажні перевезення, може 

бути подана в повідомленні за формою № 20-ОПП як узагальнена з 

типом об’єкта оподаткування «автомобільні транспортні засоби» та 

зазначенням кількості таких транспортних засобів в графі 

«Реєстраційний номер об’єкта оподаткування. 

У разі створення відокремленого підрозділу юридичної особи з 

місцезнаходженням за межами України повідомлення за формою № 

20-ОПП подається юридичною особою протягом 10 робочих днів 
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після створення, реєстрації такого підрозділу до контролюючого 

органу за основним місцем обліку юридичної особи у паперовому 

вигляді. У такому випадку розділ 3 повідомлення за формою № 20-

ОПП заповнюється з урахуванням такого: у графі 6 зазначається код 

країни місцезнаходження такого підрозділу, у графі 8 - повне 

місцезнаходження в країні за межами України, графа 7 не 

заповнюється. 

Платники податків, які уклали з відповідним контролюючим 

органом договір про визнання електронних документів, можуть 

подати повідомлення за формою № 20-ОПП засобами електронного 

зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо 

електронного документообігу та електронних довірчих послуг. 

Повідомлення за формою № 20-ОПП з інформацією про об’єкти 

оподаткування, які зареєстровані у відповідному державному органі 

без присвоєння реєстраційного номера (кадастрового номера, 

реєстраційного номера об’єкта нерухомого майна), подаються до 

контролюючого органу за основним місцем обліку в паперовому 

вигляді із доданням копії документа, що підтверджує реєстрацію 

об’єкта оподаткування у відповідному державному органі. У такому 

разі графа 12 «Реєстраційний номер об’єкта оподаткування» 

повідомлення за формою № 20-ОПП не заповнюється. 
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органом договір про визнання електронних документів, можуть 

подати повідомлення за формою № 20-ОПП засобами електронного 

зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо 

електронного документообігу та електронних довірчих послуг. 

Повідомлення за формою № 20-ОПП з інформацією про 

об’єкти оподаткування, які зареєстровані у відповідному 

державному органі без присвоєння реєстраційного номера 

(кадастрового номера, реєстраційного номера об’єкта 

нерухомого майна), подаються до контролюючого органу за 

основним місцем обліку в паперовому вигляді із доданням копії 

документа, що підтверджує реєстрацію об’єкта оподаткування у 

відповідному державному органі. У такому разі графа 12 

«Реєстраційний номер об’єкта оподаткування» повідомлення за 

формою № 20-ОПП не заповнюється. 

 

Повідомлення за формою 20-ОПП з інформацією про об’єкти 

оподаткування не подається, якщо інформація про об’єкти 

оподаткування внесена до будь-яких державних реєстрів, 

незалежно від того знаходяться або зареєстровані таки об’єкти за 

місцем основного чи неосновного місця обліку платника податку 

 

8.6. При надходженні до контролюючого органу від органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформації про 

об'єкти оподаткування, що надається та/або реєструється такими 

органами, така інформація не пізніше наступного дня після її 
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органами, така інформація не пізніше наступного дня після її 
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отримання вноситься до Єдиного банку даних юридичних осіб або 

Реєстру самозайнятих осіб. 

Відомості, зазначені в повідомленні за формою № 20-ОПП, 

вносяться контролюючим органом до Єдиного банку даних 

юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб: 

не пізніше наступного дня після отримання повідомлення за 

формою № 20-ОПП засобами електронного зв’язку в електронній 

формі; 

не пізніше 10 робочих днів від дня надходження до 

контролюючого органу в паперовій формі повідомлення за формою 

№ 20-ОПП. 

 

отримання вноситься до Єдиного банку даних юридичних осіб або 

Реєстру самозайнятих осіб. 

Відомості, зазначені в повідомленні за формою № 20-ОПП, 

вносяться контролюючим органом до Єдиного банку даних 

юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб: 

не пізніше наступного дня після отримання повідомлення за 

формою № 20-ОПП засобами електронного зв’язку в електронній 

формі; 

не пізніше 10 робочих днів від дня надходження до 

контролюючого органу в паперовій формі повідомлення за формою 

№ 20-ОПП; 

не пізніше 10 робочих днів від дня отримання інформації про 

об’єкти оподаткування з будь-яких державних реєстрів 

 

8.7. Рекомендований довідник типів об'єктів оподаткування 

оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центрального 

контролюючого органу та розміщується на інформаційних стендах у 

контролюючих органах. 

Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою 

оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики. 

 

8.7. Рекомендований довідник типів об'єктів оподаткування 
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Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою 

оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики. 

 


