
 

Висвітлені матеріали мають ознайомчий характер, прийняття будь-яких управлінських рішень на основі наданих матеріалів здійснюється на власний 

ризик читача. ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» не несе відповідальності за повноту та відповідність поданих матеріалів. ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» не несе 

відповідальності за фінансові або податкові наслідки, що можуть бути спричинені використанням наданої інформації у практичній господарській 

діяльності. Всі матеріали надані всеукраїнським бухгалтерським тижневиком «Дебет-Кредит», що несе повну відповідальність перед замовником за 

зміст цієї публікації станом на 07.08.17 р. 

Випуск №75 від 8 серпня 2017 року 

ЗМІСТ  

  

1. Бізнес звільнили від штрафів за несвоєчасну реєстрацію накладних через 
кібератаку 
2. Затверджено перелік кодів УКТ ЗЕД для моніторингу відповідності податкових 
накладних критеріям ризику 
3. Інструкція від ДФСУ щодо заповнення Таблиці платника податків при 
реєстрації податкових накладних 
4. Як оскаржити рішення ДФСУ про відмову у реєстрації податкової накладної 
5. Порядок електронного адміністрування ПДВ зазнав змін 
6. Оновлено форму декларації про майновий стан і доходи! 
7. Декларація з рентної плати - і знову зміни! 
8. Докладно про оновлену декларацію з податку на прибуток - у роз'ясненні ДФСУ 
9. З 10 липня - нові форми реєстраційних документів для отримання ЕЦП 
10. Коли підприємцеві вперше звітувати за оновленою декларацією єдиного 
податку 
11. Віображаємо в формі №1ДФ неоподатковані доходи 
12. Декретна відпустка у підприємця - платника єдиного податку 
13. Відпустка працівникам із ненормованим робочим днем 
14. Заповнення трудової книжки у різних випадках - на прикладах 
15. Компенсація ЄСВ роботодавцям, які створюють нові робочі місця 
16. Кабмін змінив пропорції розподілу ЄСВ 
17. Листування через електронну пошту не є доказом здійснення господарської 
операції 
18. Пенсійний фонд повідомлятиме ДФСУ і Держпраці про недобросовісних 
роботодавців 



1) Бізнес звільнили від штрафів за несвоєчасну реєстрацію 
накладних через кібератаку 

 
Прийнято Закон щодо незастосування штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію 
податкових та акцизних накладних унаслідок хакерської атаки  
 
Нагадаємо, що 27 червня 2017 року велика кількість українських компаній та державних установ 
піддалась атакам хакерів. Атака була здійснена за допомогою вірусу-здирника Win32/Petya.  
Зокрема, у платників податків, серед іншого, виникла проблема з реєстрацією податкових та 
акцизних накладних, а також розрахунків коригування до них. 
З огляду на це, 13 липня на вечірньому засіданні ВРУ був прийнятий в цілому   Закон від 
13.07.2017 р. №2143-VIII "Про внесення змін до підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу 
України (щодо незастосування штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію податкових та 
акцизних накладних унаслідок несанкціонованого втручання у роботу комп'ютерних мереж 
платників податків)".  
24 липня цей Закон був підписаний Президентом України, 25 липня — опублікований в «Голосі 
України», а 26 липня 2017 року уже набрав чинності! 
Згідно з Законом платники податків звільняються від штрафних санкцій за несвоєчасну 
реєстрацію: 
 податкових накладних, розрахунків коригувань, складених у період з 01.06.2017 до 
30.06.2017 року, у ЄРПН; 
 акцизних накладних, розрахунків коригувань, складених у період з 01.06.2017 до 
30.06.2017 року, у ЄРАН. 
Отже, з 26 липня і до 31 липня включно платники ПДВ мають час зареєструвати податкові 
накладні та розрахунки коригування  в ЄРПН, а також акцизні накладні та розрахунки 
коригування до них в ЄРАН, складені у червні 2017 року, без штрафів.   
 
Що про це говорить ДФСУ? 
Якщо ви встигли до 28 липня сплатити податки, які слід було сплатити в червні, штрафів за 
несвоєчасну сплату не буде. Якщо їх встигли вам нарахувати, ДФС їх скасує. Такий висновок 
можна зробити з листа ДФСУ від 26.07.2017 р.  № 19796/7/99-99-12-02-01-17. 
Податківці у роз’ясненні, спираючись на норми Закону №2143, наголосили, що за порушення 
граничних строків реєстрації ПН та РК, складених у червні 2017 року, не будуть 
застосовуватися штрафи за їх несвоєчасну реєстрацію за умови їх реєстрації до 31.07.2017 
року включно. При цьому підкреслили, що ПН та РК до них, складені у червні та зареєстровані 
до 31 липня 2017 року включно, вважаються своєчасно зареєстрованими.  
Але, на жаль, нічого не вказано про нарахування штрафів за несвоєчасну реєстрацію 
таких червневих ПН та  РК, які були застосовувані до набрання чинності Закону № 
2143 (так, деякі податківці вже встигли, незважаючи на те що про появу такого закону 
наголошувалося ще на першому тижні кібератаки). Сподіваємося, щодо цього ще з’явиться 
роз’яснення, і воно буде позитивним для платників ПДВ!  
  
Щодо термінів сплати узгоджених сум податків за червень 2017 року та штрафів за їх 
порушення податківці зауважили, що платники ПДВ-покупці мають право відображати 
податковий кредит за такими червневими ПН та РК у декларації з ПДВ за червень 2017 року 
або в будь-якому наступному звітному періоді в межах 365 к.д. з дня їх складання.  
Також  акцизні накладні та/або розрахунки коригувань до акцизних накладних,  які були складені 
у період з 1 червня 2017 року до 30 червня 2017 року та зареєстровані у ЄРАН не пізніше 31 
липня 2017 року, вважаються своєчасно зареєстрованими. 
Крім цього, ДФСУ навела норму Закону №2143 щодо незастосування до узгоджених грошових 
зобов’язань (тобто податків, штрафів і пені) із граничним строком сплати до 30.06.2017 р. 
штрафів за їх несвоєчасну сплату.  
Нагадаємо, що йдеться про штраф у розмірі 10% погашеної суми податкового боргу (абзац 
другий п. 126.1 ПКУ). Отже, без штрафу можна сплатити ці податки протягом 30 
календарних днів після 30.06.2017 р. — до 30.07.2017 р. включно.  Але  нормами ПКУ не 
передбачено перенесення термінів сплати податків і зборів, якщо останній день сплати 
податкового зобов’язання припадає на вихідний або святковий день. Тож фактично без штрафу 
сплатити суму таких податків останній раз можна було 28.07.2017 р.!   
Податківці зауважили: ті штрафи, що їх органи ДФС вже встигли нарахувати за несвоєчасну 
сплату податків із граничним строком сплати 30.06.2017 р., мають бути скасовані у порядку, 
встановленому ст. 55 ПКУ!  



Але, зверніть увагу, ст. 55 ПКУ говорить: податкове повідомлення-рішення про визначення суми 
грошового зобов'язання платника податків може бути скасоване контролюючим органом 
вищого рівня у разі встановлення невідповідності таких рішень актам законодавства. Про 
самостійне скасування таких штрафів органом ДФС, який їх нарахував, у цій статті не йдеться!  
Контролюючими органами вищого рівня є: 
 ДФСУ - для контролюючих органів в АР Крим, містах Києві та Севастополі, областях, 
міжрегіональних територіальних органів; 
 контролюючі органи в АР Крим, містах Києві та Севастополі, областях, міжрегіональні 
територіальні  органи - для державних податкових інспекцій, які їм підпорядковуються.  
Отже, скасування штрафів буде, але коли і як платник податків про це дізнається?  
На допомогу приходить Порядок №1204 . В п. 6 розділу ІІ цього Порядку сказано, що якщо 
податкове повідомлення-рішення на визначені штрафні санкції скасовується за ст. 55 ПКУ у 
разі встановлення невідповідності таких рішень актам законодавства, платнику податків 
надсилається (вручається) нове податкове повідомлення-рішення, а також розрахунок 
скасованої штрафної (фінансової) санкції (штрафу). 
Таке нове повідомлення-рішення має скласти орган ДФС, який склав попереднє податкове 
повідомлення-рішення (зі штрафом), протягом 3 робочих днів з дня, що настає за днем 
отримання таким контролюючим органом рішення про їх скасування. 
І найголовніше — таке скасоване повідомлення-рішення вважається відкликаним (пп. 60.1.2 
ПКУ), а отже його не треба буде виконувати. Але відкликаним воно вважається з дня 
отримання платником податків нового податкового повідомлення-рішення, яке містить 
скасовані йому санкції  (п. 3 розділу V Порядку № 1204)! 
Насамкінець у листі податківці зазначили: попереднє роз’яснення щодо цього від 20.07.2017 р. 
№ 19075/7/99-99-12-02-01-17 вважається відхиленим. У відкликаному роз’ясненні надавалися 
поради щодо перенесення строку подання декларації з ПДВ на більш пізній строк. На жаль, в 
новому роз’ясненні нічого про це не говориться.  
Також податківці нагадали про те, як підтвердити, що платник податків потерпів від кібератаки.   
Усі згадані вище норми Закону №2143 працюють автономно одна від одної.  Звільнення від 
відповідальності – окремо, повідомлення ДФС про наслідки кібератаки – окремо. Тож, 
незважаючи на вимоги деяких територіальних податківців, скористатися правами, 
встановленими Законом №2143, зможуть як ті, хто повідомив податківців про втрати 
та/або пошкодження інформації внаслідок кібератаки, так і ті, хто цього не зробив!  
 
 

 

2) Затверджено перелік кодів УКТ ЗЕД для моніторингу 
відповідності податкових накладних критеріям ризику 

 
ДФСУ затвердила Перелік кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД, які застосовуються для 
здійснення автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних/розрахунків 
коригування Критеріям оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації 
податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН 
 
Нагадаємо, що  п. 6 Критеріїв оцінки ступеня ризиків визначено, що моніторинг ПН/РК 
здійснюється ДФС, зокрема, за таким критерієм: "обсяг постачання товару/послуги, 
зазначений у податковій накладній, яка подана на реєстрацію в Реєстрі, у 1,5 разу більший за 
величину, що дорівнює залишку різниці обсягу постачання такого товару/послуг, 
зазначеного у податкових накладних / розрахунках коригування, зареєстрованих з 01 січня 
2017 року в Реєстрі, та обсягу придбання на митній території України та/або ввезення на 
митну територію України відповідного товару, зазначеного з 01 січня 2017 року в отриманих 
податкових накладних/розрахунках коригування, зареєстрованих в Реєстрі, та митних 
деклараціях, і переважання в такому залишку товарів з кодами згідно з УКТ ЗЕД, які 
визначаються ДФС, більше 75 % загального такого залишку та відсутність товару/послуги, 
зазначеної в податковій накладній, яка подана на реєстрацію в Реєстрі, в інформації, поданій 
платником податку за встановленою формою, як товару/послуги, що на постійній основі 
постачається (виготовляється)".   
Власне на виконання цього пункту ДФСУ наказом від 30.06.2017 р. №461 й 
затвердила  Перелік кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД, які застосовуються для здійснення 
автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних/розрахунків коригування 
Критеріям оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової 
накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних. 



 

 

3) Інструкція від ДФСУ щодо заповнення Таблиці платника податків 
при реєстрації податкових накладних 

 
Для зручності платників податків ДФС пропонує користування інструкцією щодо 
правильності заповнення Таблиці платника податків при реєстрації податкових 
накладних/розрахунків коригування в ЄРПН 
 
ДФСУ нагадує, що при зупинці реєстрації податкової накладної в ЄРПН платник податку має 
право надати таблицю платника податків, що дозволяє надалі істотно зменшити кількість тих 
податкових накладних, які будуть заблоковані. Таблиця має містити тільки ті коди УКТ ЗЕД і ті 
коди КВЕД, які справді відповідають виду діяльності платника, щодо якого зупинена податкова 
накладна. 
Інструкція, наведена ДФСУ, складається з кількох малюнків. Оскільки нормативного акту, який 
би затверджував порядок складання таблиці, немає, податківці наводять зразки неправильного 
і правильного її складання. Очевидно, йдеться про найпоширеніші помилки.  
З наведених зразків зрозуміло, що помилкою є:  
 Наявність в таблиці зазначеного коду придбаного товару/послуги при відсутності 
зазначення товару/послуги, який унаслідок цього придбання продається або виготовляється.  
Наприклад, якщо виробник меблів придбав деревину, він не може подати таблицю заздалегідь. 
Вона подаватиметься не раніше, ніж буде заблокована ПН (або РК) на меблі, виготовлені з цієї 
сировини. Утім, оскільки система моніторингу ПН/РК має накопичувальний характер, то, як 
обіцяють податківці, наступного разу блокування ПН на такі меблі за наявності вхідних ПН на 
таку сировину постачальник не матиме. А якщо раптом і матиме, знову подавати таблицю з 
тією самою інформацією платнику податку буде не потрібно – в цьому разі він подає пояснення 
(у формі повідомлення) та копії документів, які підтверджують операції, зазначені у 
заблокованій ПН/РК.  
 Наявність в будь-якому рядку таблиці одночасно зазначених кодів як придбаних, так і 
використаних (проданих) товарів/послуг.  
Якщо йти за прикладом, наведеним вище, то виробник меблів має спочатку окремим рядком 
показати придбану сировину, а далі окремими рядками — що з неї виготовлялося.  
При цьому інформація про сировину і готовий продукт в межах кожного здійснюваного 
платником податку виду діяльності  (який зазначається за кодом КВЕД у другій графі таблиці) 
наводиться за кодами УКТ ЗЕД (для товарів) та за кодами Державного класифікатору продукції 
та послуг (ДК 016-2010).   
Комісія ДФС розглядає таблиці платника податків у найкоротший термін – до 5 днів. Як показує 
практика застосування, якщо платник подав правильно заповнену ТПП, вона прийнята комісією 
та надалі такі податкові накладні платника не зупиняються. 
ПЕРЕГЛЯНУТИ ІНСТРУКЦІЮ>>http://sfs.gov.ua/data/files/207836.pdf  
Також згодом ДФСУ надала роз'яснення щодо зазначення кодів послуг в Таблиці, яку платник 
ПДВ подає для розблокування податкової накладної та/або розрахунку коригування. Податківці 
рекомендують при подальшому складанні податкової накладної/розрахунку коригування 
зазначати коди послуг, зафіксовані у Таблиці, яка врахована Комісією ДФСУ.  
 

 

4) Як оскаржити рішення ДФСУ про відмову у реєстрації податкової 
накладної 

 
Кабмін затвердив Порядок розгляду скарг на рішення комісії Державної фіскальної служби про 
відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі 
податкових накладних 
 
Порядок, затверджений постановою КМУ від 04.07.2017 р. № 485, визначає процедуру розгляду 
скарг на рішення комісії ДФС, яка приймає рішення про відмову у реєстрації податкової 
накладної/розрахунку коригування в ЄРПН. 
Такі скарги розглядатиме комісія ДФС з питань розгляду скарг, яка є постійно діючим 
колегіальним органом ДФС, за участю уповноваженої особи Мінфіну. 
  
Строки подання скарги та її реєстрація ДФСУ 

https://news.dtkt.ua/files/%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA/207836.pdf
https://news.dtkt.ua/files/%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA/207836.pdf


Скарги подаються платником ПДВ до ДФС протягом 10 календарних днів після отримання ним 
рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації ПН/РК. Якщо останній день строку припадає на 
вихідний або святковий день, останнім днем такого строку вважається перший робочий день, 
що настає за вихідним або святковим днем. Строк подання скарги може бути продовженим за 
правилами і на підставах, визначених п. 102.6 ПКУ. 
Скарга у день її надходження реєструється ДФС відповідно до вимог законодавства з 
організації діловодства у державних органах. ДФС не може відмовити платнику податку у 
реєстрації скарги. 
Датою подання платником податку скарги є: 
 у разі подання скарги безпосередньо до ДФС — дата фактичного надходження скарги до 
ДФС (дата проставлення відмітки про надходження скарги службою діловодства ДФС); 
 у разі надсилання скарги поштовим відправленням — дата отримання відділенням 
поштового зв’язку від платника податку поштового відправлення із скаргою, яка зазначена 
відділенням поштового зв’язку в повідомленні про вручення поштового відправлення або на 
конверті. 
  
У разі відсутності повідомлення про вручення або відбитка календарного штемпеля відділення 
поштового зв’язку на поштовому відправленні (конверті, бандеролі), що унеможливлює 
встановлення дати отримання відділенням поштового зв’язку скарги, днем подання скарги 
вважається день проставлення відмітки про надходження скарги службою діловодства ДФС. 
  
Вимоги до складання скарги 
Скарга складається виключно у письмовій формі та подається платником податку особисто 
або через свого уповноваженого представника безпосередньо до ДФС або надсилається 
поштовим відправленням. 
Скарга повинна містити: 
 найменування або прізвище, ім’я, по батькові платника податку, який подає скаргу, його 
податкову адресу; 
 податковий номер або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб —
підприємців, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за 
наявності) та номером паспорта); 
 реквізити оскаржуваного рішення комісії ДФС; 
 інформацію про причини незгоди платника податку з рішенням комісії ДФС; 
 відомості про оскарження рішення комісії ДФС до суду; 
 вимоги платника податку, який подає скаргу; 
 адресу, на яку необхідно надіслати рішення, прийняте за результатами розгляду скарги. 
Платник податку може додавати до скарги пояснення та копії документів, завірені у 
встановленому порядку, які підтверджують інформацію, зазначену у ПН/РК, до якої/якого 
застосована процедура зупинення реєстрації. 
Скарга підписується особисто платником податку, який її подає, або його уповноваженим 
представником. Якщо скарга підписується уповноваженим представником платника податку, до 
неї додаються оригінал або належним чином завірена копія документа, який засвідчує 
повноваження такого представника відповідно до законодавства. 
  
Як дізнатися про результат розгляду скарги? 
За результатами розгляду скарги комісія з питань розгляду скарг приймає одне з таких рішень: 
 задовольняє скаргу та скасовує рішення комісії ДФС; 
 залишає скаргу без задоволення та рішення комісії ДФС без змін. 
Скарга залишається без розгляду, якщо до прийняття рішення комісії з питань розгляду скарг 
від платника податку, який її подав, до комісії з питань розгляду скарг надійшла заява про 
відмову від скарги. 
Про залишення скарги без розгляду комісія з питань розгляду скарг повідомляє платнику 
податків у письмовій формі із зазначенням причин у строк, визначений п. 56.23 ПКУ. 
Рішення комісії з питань розгляду скарг надсилається на адресу, зазначену платником податку 
у скарзі, а у разі її відсутності — на податкову адресу платника податку у строк, визначений п. 
56.23 ПКУ. 
Якщо вмотивоване рішення щодо скарги не надсилається платнику податку протягом 
зазначеного строку, така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника податку 
з дня, що настає за останнім днем зазначеного строку. 
Задоволення скарги є підставою для реєстрації в ЄРПН податкових накладних/розрахунків 
коригування, зазначених у скарзі, з урахуванням вимог п. 200-1.3 ПКУ. 
  



Чи можливе оскарження рішення комісії з питань розгляду скарг? 
Рішення комісії з питань розгляду скарг не підлягає подальшому адміністративному 
оскарженню та може бути оскаржене в судовому порядку. 
 

 
 

5) Порядок електронного адміністрування ПДВ зазнав змін 
 
Зміни до Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість чинні з 22 
липня 2017 року 
 
Постановою КМУ від 19.07.2017 р. № 536 внесено зміни до  Порядку електронного 
адміністрування податку на додану вартість. 
  
Чому виникла така потреба? 
Як відомо, з 1 січня 2017 року втратила чинність стаття 209 ПКУ, що регламентувала 
спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а 
також рибальства. 
Крім того,  встановлено, що рахунки в СЕА ПДВ, що додатково відкриті відповідно до п. 200-1.2 
ПКУ сільськогосподарським підприємствам, які обрали спеціальний режим оподаткування, 
закриваються з дня, наступного за граничним строком сплати податкових зобов’язань за 
грудень 2016 року, для платників, які обрали квартальний податковий період, – за четвертий 
квартал 2016 року. 
Окрім того, Законом №1797 удосконалено податкове законодавство, зокрема, внесено ряд змін 
до ПКУ в частині оподаткування ПДВ, а саме: 
 врегульовано питання перенесення значення реєстраційної суми (∑Накл) у випадку 
реорганізації такого платника податку; 
 надано платнику право реєструвати податкові накладні/розрахунки коригування на суму 
показника ∑Перевищ, зменшеного на суму податкових зобов’язань та збільшену на показник 
∑ПопРах; 
 врегульовано питання повернення з бюджету зайво зарахованих коштів на електронний 
рахунок; 
 надано можливість сплати до бюджету податкових зобов’язань по уточнюючих 
розрахунках до податкових декларацій з податку на додану вартість через електронні рахунки. 
З огляду на це й виникла необхідність внесення змін у діючий Порядок електронного 
адміністрування податку на додану вартість. 
  
Що саме змінилося? 
З Порядку вилучено норми щодо  відкриття спецрахунків сільськогосподарським підприємствам 
- суб'єктам спеціального режиму оподаткування. 
Так, у новій редакції викладено пункти 4 — 6 Порядку. Зазначено, що рахунок у системі 
електронного адміністрування податку (далі — електронний рахунок) — це рахунок, відкритий 
платнику податку в Казначействі, на який такий платник перераховує кошти у сумі, необхідній 
для досягнення розміру суми податку, на яку платник податку має право 
зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в ЄРПН, а  також у сумі, 
необхідній для сплати узгоджених податкових зобов’язань з ПДВ. 
Електронний рахунок відкривається платнику податку Казначейством автоматично на 
безоплатній основі. 
Електронні рахунки відкриваються виключно на підставі реєстру платників податку, який ДФС 
надсилає Казначейству не раніше ніж за один робочий день до дати реєстрації особи 
платником податку. 
  
У такому реєстрі зазначаються: 
 найменування або прізвище, ім’я та по батькові платника податку, 
 податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб — 
підприємців, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за 
наявності) та номером паспорта), 
 індивідуальний податковий номер платника податку, 
 дата реєстрації його платником податку. 
Датою початку здійснення платником податку операцій з використанням електронного рахунка є 
дата реєстрації його платником податку (для платників податку, зареєстрованих до 1 лютого 
2015 р. — 1 лютого 2015 р.). 



Казначейство надсилає ДФС повідомлення про відкриття електронного рахунка в день його 
відкриття. Після надходження такого повідомлення ДФС інформує платника податку про 
реквізити його електронного рахунка. 
Щодо розрахунку реєстраційного ліміту. Під час розрахунку показника ∑ПопРах у формулі 
для обчислення реєстраційного ліміту також враховується сума коштів за результатами 
проведення органами Казначейства розрахунків платника податків з погашення заборгованості 
з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з 
централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та 
постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання 
та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та 
водовідведення, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та 
послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої 
води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи 
органами місцевого самоврядування, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам з подальшим спрямуванням коштів відповідно до закону про Державний бюджет 
України на відповідний рік в рахунок погашення заборгованості з податку. При цьому для 
поповнення електронного рахунка враховується в межах проведених розрахунків з податку 
сума зменшення залишку узгоджених податкових зобов’язань такого платника податку, не 
сплачених до бюджету, строк сплати яких настав, що обліковується Казначейством до 
виконання в повному обсязі за коригуючими реєстрами. 
Сума податку (∑Накл) платника податку, реорганізованого шляхом: 
- приєднання, злиття, перетворення, сформована на дату державної реєстрації припинення 
юрособи, використовується під час обчислення суми податку (∑Накл) правонаступника такого 
реорганізованого платника податку за умови повідомлення таким реорганізованим платником 
податку контролюючого органу відповідно до підпункту 16.1.10 ПКУ та з урахуванням 
результатів проведеної згідно з пп. 78.1.7 ПКУ документальної позапланової перевірки; 
- поділу (з якого здійснюється виділ), сформована на дату державної реєстрації припинення 
юридичної особи (державної реєстрації створення юридичної особи правонаступника), 
використовується під час обчислення суми податку (∑Накл) правонаступника такого 
реорганізованого платника податку пропорційно до отриманої частки майна згідно з 
розподільним балансом за умови повідомлення таким реорганізованим платником податку 
контролюючого органу відповідно до пп. 16.1.10 ПКУ та з урахуванням результатів проведеної 
згідно з пп. 78.1.7 ПКУ документальної позапланової перевірки. 
Сума податку (∑Накл) платника податку, що реорганізовується шляхом поділу (з якого 
здійснюється виділ), зазначається таким платником податку у заяві відповідно до розподіленої 
частки майна згідно з розподільним балансом, яка подається у складі податкової декларації з 
податку із зазначенням платників податку — правонаступників. 
Сума податку (∑Накл) платника податку, що є правонаступником платника податку, якого 
реорганізовано, зазначається таким платником податку — правонаступником у заяві відповідно 
до отриманої частки майна згідно з розподільним балансом, яка подається у складі податкової 
декларації з податку із зазначенням платників податку, яких реорганізовано. Така заява 
подається після підтвердження суми податку (∑Накл) документальною перевіркою 
контролюючого органу. 
Якщо у платника податку загальна сума податкових зобов’язань, зазначених ним у поданих 
податкових деклараціях з урахуванням уточнюючих розрахунків, перевищує суму податку, що 
міститься в складених таким платником податкових накладних та розрахунках коригування до 
таких податкових накладних, зареєстрованих в Реєстрі (∑Перевищ), а сума податку (∑Накл), 
визначена відповідно до пункту 9 цього Порядку, є недостатньою для реєстрації таким 
платником податкової накладної або розрахунку коригування до такої податкової накладної за 
звітні (податкові) періоди виникнення зазначеного перевищення, платник податку має право 
зареєструвати податкову накладну або розрахунок коригування в Реєстрі на суму податку, що 
дорівнює значенню показника ∑Перевищ, зменшеного на суму задекларованих до сплати 
податкових зобов’язань за періоди починаючи з 1 липня 2015 р. (включаючи податкові 
зобов’язання, які були сплачені платником податку, та податкові зобов’язання, які не були 
сплачені платником податку) та збільшеного на значення показника ∑ПопРах незалежно від 
значення показника ∑Накл, визначеного відповідно до п. 9 Порядку. 
Платник податку має право зареєструвати тільки податкові накладні за звітні (податкові) 
періоди, в яких виникло перевищення податкових зобов’язань, зазначених платником податку у 
поданих деклараціях з урахуванням уточнюючих розрахунків до них, над сумою податку, що 
міститься в складених таким платником ПН та РК, зареєстрованих в ЄРПН (∑Перевищ). 
У новій редакції також викладено пункти 19 та 20, 24, 26 Порядку. Зазначено, що  за 
підсумками звітного (податкового) періоду відповідно до задекларованих у деклараціях з 



ПДВ результатів діяльності, а також у разі подання уточнюючих розрахунків до 
декларації, платник податку провадить розрахунок із бюджетом у порядку, визначеному ст. 200 
ПКУ. 
Для перерахування до бюджету сум узгоджених ПЗ відповідно до поданої декларації ДФС не 
пізніше ніж за три робочі дні до закінчення граничного строку, встановленого ПКУ для 
самостійної сплати податкових зобов’язань, надсилає Казначейству реєстр платників податку, в 
якому зазначаються найменування або прізвище, ім’я та по батькові платника податку, 
податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб – підприємців, 
які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та 
номером паспорта), індивідуальний податковий номер платника податку, звітний (податковий) 
період та сума податку, що підлягає перерахуванню до бюджету. 
На підставі такого реєстру Казначейство не пізніше останнього дня строку, встановленого ПКУ 
для самостійної сплати податкових зобов’язань, перераховує суми податку до бюджету з 
електронних рахунків платника податку. 
У разі подання платником податку уточнюючих розрахунків до декларацій з ПДВ за попередні 
звітні (податкові) періоди, які передбачають збільшення податкових зобов’язань з податку, що 
підлягають перерахуванню до бюджету, для перерахування таких зобов’язань до бюджету ДФС 
не пізніше наступного робочого дня подання таких уточнюючих розрахунків надсилає 
Казначейству реєстр платників податку, в якому зазначаються найменування або прізвище, ім’я 
та по батькові платника податку, податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта 
(для фізичних осіб — підприємців, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які 
платежі за серією (за наявності) та номером паспорта), індивідуальний податковий номер 
платника податку, звітний (податковий) період та сума податку, що підлягає перерахуванню до 
бюджету. 
На підставі такого реєстру Казначейство перераховує суми податку до бюджету. 
У разі подання платниками податку уточнюючих розрахунків до декларацій з ПДВ за попередні 
звітні (податкові) періоди, за результатами яких зменшуються позитивні нарахування в межах 
залишку узгоджених податкових зобов’язань, не сплачених до бюджету, що обліковуються 
Казначейством до виконання в повному обсязі, ДФС не пізніше наступного робочого дня 
подання таких уточнюючих розрахунків надсилає Казначейству коригуючий реєстр. 
На підставі такого реєстру Казначейство уточнює інформацію, зазначену в раніше надісланих 
реєстрах. 
У разі зміни даних платника податку та/або реквізитів його поточного рахунка, на який 
зараховуються кошти з електронного рахунка, ДФС надсилає Казначейству коригуючі реєстри. 
Казначейство подає ДФС в розрізі платників податку інформацію про перераховані з їх 
електронних рахунків кошти до бюджету або на поточний рахунок у день, що настає за днем 
такого перерахування, та про не перераховані суми у зв’язку з відсутністю коштів на таких 
рахунках. 
На запит платника податку ДФС подає шляхом надсилання електронного повідомлення 
інформацію про рух коштів на його електронному рахунку (інформація про суми коштів, 
перерахованих з електронного рахунка платника податку до бюджету, на поточний рахунок 
платника податку). 
Повернення надміру сплачених податкових зобов’язань з ПДВ, зарахованих до бюджету 
з електронного рахунка платника податку в порядку, визначеному п. 200-1.5 ПКУ, 
здійснюється шляхом перерахування таких коштів виключно на електронний рахунок платника 
податку, а у разі його відсутності на дату звернення платника податку із заявою про повернення 
надміру сплачених податкових зобов’язань з податку чи на дату фактичного повернення коштів 
— шляхом перерахування на поточний рахунок платника податку в установі банку. 
 

 
 

6) Оновлено форму декларації про майновий стан і доходи! 
 
У новій редакції затверджено форму та інструкцію складання декларації про майновий стан 
та доходи. Проаналізуємо, які зміни відбулися 
 
Мінфін наказом від 06.06.2017 р. №556 виклав в новій редакції: 
 форму декларації про майновий стан і доходи; 
 Інструкцію щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи. 
Наберуть чинності ці зміни лише з 31.12.2017 р. Тобто до цієї дати подавати декларацію 
потрібно буде за старою формою і за старими правилами. З якого звітного періоду податківці 



бажатимуть отримувати декларацію за новою формою, повідомимо, як з’являться офіційні 
роз’яснення. 
  
Зміни в порядку складання декларації 
По-перше, знято обмеження у строках, протягом яких фізособа має право звертатися до 
органів ДФС з проханням надати консультативну допомогу з питань заповнення його річної 
податкової декларації. Раніше це можна було зробити до 1 березня року, що настає за звітним 
періодом. Нині — у будь-який момент. І, як і раніше, контролюючий орган 
зобов'язаний надати безоплатні послуги за таким зверненням. 
По-друге, слід врахувати, що останнім базовим податковим (звітним) періодом для фізичних 
осіб, якими проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності, є період з 
дня, наступного за днем закінчення попереднього базового податкового (звітного) періоду до 
останнього дня календарного місяця, в якому проведено державну реєстрацію припинення 
підприємницької діяльності (згідно з п. 177.11 ПКУ). Таким чином, фізособи, стосовно яких 
проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізособи-підприємця 
за їх рішенням, відображають у додатку Ф2 виключно доходи від проведення підприємницької 
діяльності за останній базовий податковий (звітний) період. 
  
Що не змінилося у формі декларації 
Наведемо головне. Як і раніше: 
- декларація складається із семи розділів, що подаються на одному двосторонньому аркуші 
формату А4, та двох додатків до декларації (далі - додатки), які подаються на одно-, 
двосторонніх аркушах формату А4 та містять розрахунки окремих видів доходів (витрат); 
-  додатки є складовою частиною декларації і без декларації не є дійсними; 
- додатки заповнюються та подаються виключно за наявності доходів (витрат), розрахунок яких 
міститься у цих додатках; 
- у декларації та додатках не повинно бути підчисток, помарок, виправлень, дописок і 
закреслень; 
- показники у розділах II - VII декларації, додатках проставляються у гривнях з копійками. 
  
Зміни у  формі декларації та її додатків 
1) Наведено уточнення щодо складання декларації тими резидентами, які через свої релігійні 
переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платників 
податків. Якщо раніше зазначалося, що наводити у рядку 3 декларації серію та номер власного 
паспорта мають право фізособи, що мають відмітку в паспорті про наявність у них права 
здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, тепер про це зазначено 
докладніше: 
«Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються особою, яка через свої релігійні 
переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 
податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у 
паспорті громадянина України у формі книжечки "Має право здійснювати будь-які платежі за 
серією та номером паспорта" або у паспорті громадянина України у формі 
картки проставлено слово "Відмова"». 
Аналогічні (хоча і менш деталізовані) зміни відбулися і в опису графи 9 декларації. 
2) З’явилася нова категорія платників податку, які зазначаються у графі 8 декларації. Раніше їх 
було три:   
 «громадянин, який не зареєстрований самозайнятою особою в межах підприємницької 
або незалежної професійної діяльності»; 
 «особа, яка провадить незалежну професійну діяльність» — обирається фізособою, яка 
перебуває на обліку як самозайнята особа та провадить незалежну професійну діяльність; 
 «підприємець» — обирається підприємцем, крім осіб, які обрали спрощену систему 
оподаткування. 
Тепер до них доєдналася "особа, яка припинила підприємницьку діяльність протягом звітного 
року 3 датою __.__.____". Ця категорія обирається фізичною особою, яка перебувала на обліку 
як фізособа-підприємець (крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування) та стосовно 
якої проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності за її рішенням 
протягом звітного (податкового) року. При цьому зазначається дата, що відповідає даті 
державної реєстрації припинення в ЄДР. 
3) Із пп. 5 п. 2 Порядку виключені норми щодо того, які операції прирівнюються до продажу 
інвестиційного активу. Втім, порядок заповнення граф рядка 10.4 декларації залишився той 
самий. 



4) У декларації з’явився новий рядок 10.9.1 (значення якого входять до загального значення 
відповідних граф рядка 10.9 декларації). У графах 3 - 7 цього рядка вказуються значення суми 
доходу, отриманого у вигляді додаткового блага відповідно до абзаців другого та третього пп. 
"д" пп. 164.2.17 ПКУ за кредитом, що отриманий на придбання житла (іпотечний кредит), а 
також суми податку та збору, утриманих (сплачених) податковим агентом, та суми податку та 
збору, що підлягають сплаті до бюджету самостійно платником податку за результатами 
звітного (податкового) року. 
Для розстрочення такої суми податку платник податку разом із декларацією подає до 
контролюючого органу заяву у довільній формі, що містить фактичні дані про суму прощеного 
(анульованого) кредитором боргу (кредиту та/або відсотків), підтверджену відповідними 
документами кредитора, та коротке пояснення обставин, що призвели до виникнення 
необхідності розстрочення задекларованої суми податкового зобов'язання. 
І, в разі подання до декларації такої заяви, платник податків позначкою "х" вказує на її наявність 
наприкінці декларації, у рядку «Доповнення до податкової декларації (подається відповідно до 
пп. "д" пп. 164.2.17 ПКУ)». Така заява подається разом із декларацією на паперовому носії, а у 
графі "Зміст доповнення" зазначається стислий зміст такої заяви (нова редакція п. 11 розділу ІІІ 
Порядку). 
5) Опис категорії витрат, що включаються до податкової знижки відповідно до ст. 166 
ПКУ (рядок 13 декларації), тепер містить у Порядку не тільки номер підпункту, яким вони 
передбачені, а й короткий опис таких витрат. 
При цьому в порядку заповнення  графи 15 декларації збережено згадку про обов'язкові 
страхові внески до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за 
рахунок заробітної плати, яких наразі немає. Що, на думку автора, означає, що Мінфін не 
втрачає надію на такий варіант пенсійної реформи. 
6) При заповненні графи 6 рядка 1 додатку Ф1 "Розрахунок інвестиційного прибутку" тепер слід 
враховувати, що дохід від продажу інвестактивів розраховується за кожним окремим їх видом з 
урахуванням курсової різниці (за наявності). А ось у витратах на їх придбання (графа 7 рядка 1 
цього додатку) курсові різниці не враховуються. 
7)  Додаток Ф2 тепер має не три, а чотири розділи. Додатковий розділ було введено для 
надання можливості підприємцям відображати витрати в сумі амортизації відповідно до пп. 
177.4.6 - 177.4.9 ПКУ. 
Отже, тепер підприємці при заповненні розділу І додатку Ф2 в новій графі 8 зазначають 
загальну суму таких амортизаційних витрат. Відповідно колишня графа 8, у якій наводилася 
сума чистого оподатковуваного доходу, стала графою 9. І сума, яка в ній зазначається, тепер 
розраховується із урахуванням амортизаційних витрат: графа 4 - графа 5 - графа 6 - графа 7 - 
графа 8. 
Далі у новому розділі ІІ наводиться «Інформація щодо нарахованої амортизації»: 
 у графах 3 - 4 - вартість об'єкта основних засобів та/або нематеріальних активів; 
 у графі 5 - розрахунок суми амортизаційних відрахувань за звітний (податковий) період 
відповідно до підпункту 177.4.9 ПКУ. 
 значення граф 5 - 8 дорівнюють значенням відповідних граф Книги обліку доходів і 
витрат; 
 у графі 9 - сума чистого оподатковуваного доходу, яка розраховується за такою 
формулою: 
 графа 4 - графа 5 - графа 6 - графа 7 - графа 8. 
У розділі III додатка Ф2 "Податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб/військового 
збору" фізичні особи - підприємці здійснюють розрахунок сум податкових зобов'язань з ПДФО 
та військового збору. Але і цей розділ (раніше він мав номер ІІ) викладений в новій редакції і 
має нові правила заповнення: 
 у рядку 1.1 зазначається розрахована сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету 
самостійно платником податку за результатами звітного (податкового) року, розрахована за 
такою формулою: додатне значення графи 9 рядка "Усього" розділу I х на 18%; 
 у рядку 1.2 зазначається сума ПДФО, самостійно нарахована та сплачена платником 
податку протягом звітного (податкового) року за результатами поданої декларації, у тому числі 
відповідно до абзацу другого пп. 177.11 ПКУ у разі припинення підприємницької діяльності 
фізичної особи - підприємця протягом звітного (податкового) року; 
 у рядку 1.3 зазначається загальна сума авансових платежів з ПДФО, розрахованих 
платником податку самостійно згідно з фактичними даними, зазначеними у Книзі обліку доходів 
і витрат кожного календарного кварталу (крім четвертого кварталу та від'ємного значення 
розрахунку за відповідний календарний квартал), та сплачених до бюджету до 20 квітня, до 20 
липня і до 20 жовтня звітного (податкового) року згідно з пп. 177.5.1 ПКУ; 



 у рядку 1.4 зазначається сума надміру сплаченого податку, що підлягає зарахуванню в 
рахунок майбутніх платежів або поверненню платнику згідно з пп.  177.5.3 ПКУ. Заповнюється у 
разі, якщо за результатами розрахунку різниці між значеннями рядка 1.1 і рядка 1.3 отримано 
від'ємне значення, що зазначається без знака "-"; 
 у рядку 1.5 зазначається сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету самостійно 
платником податку за результатами звітного (податкового) року, розрахована за такою 
формулою:  рядок 1.1 - рядок 1.2. Значення рядка 1.5 переноситься до графи 6 рядка 10.7 
Декларації; 
 у рядку 2.1 зазначається розрахункова сума військового збору, що підлягає сплаті до 
бюджету самостійно платником податків за результатами звітного (податкового) року, 
розрахована за такою формулою: додатне значення графи 9 рядка "Усього" розділу I х  1,5 %; 
 у рядку 2.2 зазначається сума військового зборуi, самостійно нарахована та сплачена 
платником податку протягом звітного (податкового) року за результатами поданої декларації, у 
тому числі відповідно до абзацу другого п. 177.11 ПКУ у разі припинення підприємницької 
діяльності фізичної особи - підприємця протягом звітного (податкового) року; 
 у рядку 2.3 зазначається сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету 
самостійно платником податку за результатами звітного (податкового) року, розрахована за 
такою формулою: рядок 2.1 - рядок 2.2. Значення рядка 2.3 переноситься до графи 7 рядка 10.7 
декларації. 
Зверніть увагу: внаслідок цих змін доходи від провадження незалежної професійної діяльності 
фізособа, яка здійснює незалежну професійну діяльність, зазначає у розділі ІV додатку Ф2 (а не 
у розділі ІІІ, як раніше). А розрахунок її податкових зобов’язань наводиться у розділі V додатку 
Ф2 (а не у розділі ІV, як раніше). Утім, зміст цих розділів залишився без змін. 
 
 

 
 

7) Декларація з рентної плати - і знову зміни! 
 
Мінфін наказом від 31.05.2017 р. № 545 вніс зміни до форми декларації з рентної плати з 
метою приведення її у відповідність до чинного законодавства 
 
Як відомо, Законом №1791 з 1 січня 2017 р. внесено зміни до ПКУ щодо рентної плати. 
Зокрема, запроваджено понижуючі та підвищуючі коефіцієнти до ставок рентної плати за 
користування радіочастотним ресурсом для стільникового радіозв’язку, а також запроваджено у 
діапазоні радіочастот 2300-2400 МГц та 2500-2690 МГц ставку рентної плати для стільникового 
радіозв’язку у розмірі 3000 грн. за 1 МГц. Крім того, передбачено: 
 з 1 січня 2017 року доповнити перелік платників рентної плати за користування надрами 
для видобування корисних копалин суб’єктами господарювання, які здійснюють видобування 
корисних копалин на підставі дозвільного документа, відмінного від спеціального дозволу на 
користування надрами; 
 з 1 січня 2017 року доповнити витратами, пов’язаними з передпродажною підготовкою, 
пакуванням, у тому числі фасуванням (бутелюванням), склад витрат, які не враховуються при 
обчисленні вартості видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) за фактичною та 
розрахунковою вартістю для обчислення податкових зобов’язань з рентної плати за 
користування надрами для видобування корисних копалин; 
  з 1 січня 2018 року визначити платниками рентної плати за спеціальне використання 
води тільки первинних водокористувачів, виключивши з платників вторинних водокористувачів. 
З огляду на це, Мінфін наказом від 31.05.2017 р. № 545 вніс зміни до форми декларації з 
рентної плати, затвердженої наказом Мінфіну від 17.08.2015 р. №719. Зокрема: 
1) викладено у новій редакції додаток 1 до декларації "Розрахунок з рентної плати за 
користування надрами для видобування корисних копалин" (завантажити); 
2) внесено зміни до додатків  2 "Розрахунок з рентної плати за користування надрами для 
видобування вуглеводневої сировини" та 2-1 "Розрахунок з рентної плати за користування 
надрами для видобування вуглеводневої сировини": 
  у рядках 7.4 слово "гірничодобувного" замінено словом "гірничого"; 
 у рядках 8.5 слова "регламентуючим документом" замінено словами "документом, що 
регламентує властивості продукції"; 
 у примітках 23 слова та цифри "129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу ІІ 
Кодексу" замінено словами та цифрами "129.1.3 пункту 129.1 та абзацу другого пункту 129.4 
статті 129 глави 12 розділу ІІ Кодексу". 



 у примітці 14 до додатка 3, примітках 15 до додатків 4, 41 слова та цифри "129.1.2 пункту 
129.1 статті 129 глави 12 розділу ІІ Кодексу" замінено словами та цифрами "129.1.3 пункту 
129.1 та абзацу другого пункту 129.4 статті 129 глави 12 розділу ІІ Кодексу". 
3) викладено у новій редакції примітки 13 та 14 додатку 5 "Розрахунок з рентної плати за 
спеціальне використання води", які стосуються заповнення рядків 8.1 та 8.2 декларації. Так, 
визначено, що: 
 у рядку 8.1 первинні водокористувачі зазначають обсяг використаної води в межах 
установленого річного ліміту згідно з отриманим дозвільним документом, який враховується при 
визначенні податкового зобов’язання з початку року, м-3; 
 у рядку 8.2 первинні водокористувачі зазначають обсяг використаної понад 
установлений річний ліміт води згідно з отриманим дозвільним документом, який враховується 
при визначенні податкового зобов’язання з початку року, м-3. 
Окрім того, у примітці 20 додатку 5 слова та цифри "129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 
розділу ІІ Кодексу" замінено словами та цифрами "129.1.3 пункту 129.1 та абзацу другого пункту 
129.4 статті 129 глави 12 розділу ІІ Кодексу"; 
4) у примітці 15 до додатка 6, примітці 16 до додатка 7, примітках 14 до додатків 8, 9, примітках 
15 до додатків 10, 10-1, примітці 18 до додатка 11, примітці 16 до додатка 111 слова та цифри 
"129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу ІІ Кодексу" замінено словами та цифрами 
"129.1.3 пункту 129.1 та абзацу другого пункту 129.4 статті 129 глави 12 розділу ІІ Кодексу"; 
5)  внесено зміни до Переліку кодів видів радіозв’язку (додаток 15) у частині стільникового 
радіозв’язку. 
Цей наказ набрав чинності 21 липня 2017 року, крім пункту 4 Змін, затверджених пунктом 1 
цього наказу, який набере чинності з 1 січня 2018 року. 
 

 
 

8) Докладно про оновлену декларацію з податку на прибуток - у 
роз'ясненні ДФСУ 

 
Податківці в новому листі проаналізували зміни в оновленій декларації з податку на прибуток 
та зазначили, що подавати її вперше потрібно за півріччя 2017 року 
 
Нагадуємо, що 9 червня 2017 року набув чинності наказ Мінфіну від 28.04.2017 р. № 467, яким 
внесено зміни до форми декларації з податку на прибуток.  
 ДФСУ у новому листі від 30.06.2017 р. №16989/7/99-99-15-02-01-17 розповіла про основні зміни 
у формі декларації. 
  

Зміни до основної частини декларації 
У зв’язку із змінами в оподаткуванні при здійсненні діяльності з випуску та проведення лотерей 
у полі  9 декларації  «Особливі відмітки» виділено в окремі категорії суб’єктів: 
 які здійснюють випуск та проведення лотерей; 
 що провадять азартні ігри з використанням гральних автоматів. 
Виробники сільськогосподарської продукції у зазначеному полі декларації проставляють 
позначку лише у разі обрання  «особливого» річного податкового (звітного) періоду, 
визначеного пп. 137.4.1 ПКУ. 
  

Показники декларації 
Оподаткування страховика та діяльності з випуску та проведення лотерей 
З урахуванням особливостей, передбачених пп. 141.1.2 ПКУ, форма декларації доповнена 
рядком 07.2, в якому страховики відображатимуть страхові платежі, страхові внески, страхові 
 премії за договорами перестрахування відповідно до пп. 136.2.1 і 136.2.2 ПКУ. Суми доходу за 
договорами перестрахування страховики також включатимуть до показника рядка 07. 
У рядку 08 змінено розрахунок податку на дохід за договорами страхування із застосуванням 
ставки 3 відсотки, який заповнюється за формулою ((р.07 – р.07.1 – р.07.2) х ___3/100).   
Крім цього, форму декларації доповнено новими рядками  09.1, 09.1.1, 09.1.2, 09.2 з 
показниками, необхідними для обрахунку доходу, отриманого від діяльності з випуску та 
проведення лотерей, що оподатковується за новими правилами, згідно з пп. 14.1.271, п. 
136.6, п. 141.8, п. 48 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ.   
У рядку 09.1 обраховується сума доходу, що залишився після формування призового 
(виграшного) фонду, та дорівнює додатному значенню різниці показників (р.09.1.1 – р.09.1.2). 



У рядку 09.1.1 відображається загальна сума доходів, отриманих від прийняття ставок у 
лотерею, у рядку 09.1.2 – сума сформованого призового (виграшного) фонду лотереї відповідно 
до умов її проведення. 
У рядку 09.2 відображається сума безнадійної заборгованості, визначеної пп. «е» пп. 14.1.11 
ПКУ, тобто сума залишкового призового фонду лотереї станом на 31 грудня кожного року. 
Показник рядка 09 дорівнює сумі рядків 09.1 та 09.2 та відображає суму доходу, отриманого від 
діяльності з випуску та проведення лотерей, який оподатковується за ставкою, встановленою п. 
136.6 ПКУ. 
Податківці звертають увагу: для суб’єктів, які здійснюють випуск та проведення лотерей, п. 
137.8 ПКУ передбачено щоквартальну сплату податку на дохід у порядку і в строки, встановлені 
для квартального податкового (звітного) періоду з поданням податкової декларації з податку на 
прибуток. 
  
Авансові внески 
З форми декларації виключено розділи «Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток 
підприємств» та «Виправлення помилок по авансових внесках з податку на прибуток 
підприємств», в яких визначалися показники щомісячних авансових внесків (у розмірі 1/12) та 
разовий авансовий внесок (у розмірі 2/9). 
  
Виправлення помилок 
У розділах «Виправлення помилок» змінено нумерацію рядків 27 – 31 на 26 – 30. 
  
Фінансова звітність 
Враховуючи, що фінансова звітність є додатком до декларації та її невід’ємною частиною, у 
заключній частині декларації таблицю «Наявність додатків» доповнено графою «ФЗ12», яка 
передбачає необхідність проставляння платниками у цій графі позначки щодо наявності 
поданих до декларації форм фінансової звітності.  
У таблиці «Наявність поданих до декларації з податку на прибуток підприємств додатків – форм 
фінансової звітності12» розшифровуються форми фінансової звітності, у яких платник 
проставляє позначку у відповідних графах, які відповідають назвам форм фінансової звітності. 
  

Оновлені редакції додатків до декларації 
 Додаток РІ  до рядка 03 РІ декларації 
Додаток доповнено новими різницями, змінено редакцію назв окремих різниць та нумерацію 
кодів рядків. 
Основні зміни у додатку:       
1. Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації, доповнено новими різницями: які 
збільшують фінансовий результат (р. 1.1.3, р. 1.1.4) та які зменшують фінансовий результат (р. 
1.2.3). 
2. Різниці, що виникають при формуванні забезпечень (резервів), зазнали редакційних змін та 
доповнено новою різницею, що зменшує фінансовий результат (р.2.2.3). 
3. Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій, зазнали суттєвих редакційних змін 
та доповнені новими різницями, що збільшують фінансовий результат (р.3.1.10, р.3.1.11 та 
р.3.1.12). 
4. Інші різниці 
Внаслідок істотних змін в оподаткуванні страховиків у новій редакції викладено різниці, 
передбачені для коригування фінансового результату до оподаткування страховика, 
визначені пунктами 141.1.3 та 141.1.4 ПКУ, а саме, які збільшують фінансовий результат 
(р.4.1.1) та які зменшують фінансовий результат (р.4.2.1). 
 Редакційних змін зазнали різниці щодо операцій з продажу або іншого відчуження цінних 
паперів, передбачені п. 141.2 ПКУ, та викладено у новій редакції різниці,  які збільшують 
фінансовий результат (р. 4.1.3 ЦП, р. 4.1.4 ЦП). 
Показники рядків 4.1.3 ЦП та 4.1.4 ЦП додатку РІ обчислюються за результатами розрахунку 
відповідних показників у додатку ЦП. 
Зі складу різниць, передбачених розділом І ПКУ, вилучено різниці, на які збільшувався 
фінансовий результат, у разі зворотного коригування доходів та витрат з метою трансфертного 
ціноутворення, які раніше відображалися у рядках 4.1.6 та 4.1.7 додатка РІ. 
Різниці, передбачені підрозділом 4 розділу ХХ ПКУ, доповнено новими різницями: 
 які збільшують фінансовий результат (р. 4.1.16, р. 4.1.17) 
 які зменшують фінансовий результат (р. 4.2.15, р. 4.2.16). 
Зверніть увагу, що при застосуванні платниками права на прискорену амортизацію щодо 
основних засобів четвертої групи різниці, передбачені у рядках 4.1.17 та 4.2.16 додатка РІ щодо 



сум амортизації розраховуються у податковому (звітному) періоді, в якому відбувся факт 
невикористання основних засобів у власній господарській діяльності або їх продаж, тобто у разі 
недотримання платником встановлених ПКУ вимог. 
  
Додаток ЗП до рядка 16 ЗП декларації 
Із вилученням з п. 137.6 ПКУ норми, яка передбачала зменшення податку на прибуток, що 
підлягає сплаті до бюджету, на суму нарахованого за звітний період податку на нерухомість 
щодо об’єктів нежитлової нерухомості, а також із втратою актуальності пунктів 9, 38 підрозділу 4 
розділу ХХ ПКУ щодо сплати щомісячного авансового внеску та у розмірі 2/9 податку на 
прибуток, з додатка вилучено показники рядків 16.5 та 16.6, які не враховуються  на зменшення 
нарахованої суми податку. 
 
Додаток АВ до рядка 20 АВ декларації 
У складових формули рядка 4 відбулася зміна показників при розрахунку значення об’єкта 
оподаткування, в частині вирахування значення рядка 07.2 декларації у сумі страхових 
платежів, страхових внесків, страхових премій за договорами перестрахування. 
У рядку 4 відображається сума перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням 
об’єкта оподаткування за відповідний(і) податковий(і) (звітний(і)) рік (роки), за результатами 
якого(их) виплачуються дивіденди, додатне значення (сума позитивних значень) (сума 
виплачених дивідендів  – (р. 04 + р. 07 – р. 07.2 + р. 09 + р. 11 + р. 13 – р. 14 декларації)). 
 
Додаток ПН до рядка 23 ПН декларації 
З урахуванням змін щодо особливостей оподаткування нерезидентів таблицю 1 додатка після 
рядка 23 доповнено новими рядками: 
 рядок 24 – проценти за позиками або фінансовими кредитами, наданими резидентам 
відповідно до пп. 141.4.11 ПКУ (за ставкою 5% згідно з ПКУ); 
  рядок 25 – проценти за позикою або фінансовим кредитом, що були надані резидентам 
до 31 грудня 2016 року, якщо кошти, надані нерезидентом за позикою або фінансовим 
кредитом, були залучені шляхом розміщення іноземних боргових цінних паперів на іноземній 
фондовій біржі та відповідають умовам підпунктів «б» і «в» пп. 141.4.11 ПКУ (звільнені від 
оподаткування згідно з п. 46 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ); 
 рядок 26 – проценти за позикою або фінансовим кредитом, що були надані резидентам у 
період з 01 січня 2017 року до 31 грудня 2018 року, якщо такі доходи відповідають умовам 
пп.141.4.11 ПКУ (звільнені від оподаткування згідно з п. 47 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ). 
  
Додаток ТЦ до декларації 
З  урахуванням положень пп. 39.5.4 ПКУ щодо дозволу платнику при здійсненні самостійного 
коригування податкових зобов’язань розраховувати їх відповідно до максимального або 
мінімального значення діапазону цін (рентабельності) таблицю додатка доповнено новими 
графами 14 та 16, у яких зазначається показник діапазону цін/рентабельності, до якого 
проведено коригування податкових зобов’язань. У разі використання показника діапазону 
рентабельності зазначається цифрове значення такого показника у відсотках. 
З таблиці оновленого додатка видалено графу 8, що також вплинуло на зміну нумерації граф.  
Сумарні значення показників граф 15 та 17 додатка ТЦ переносяться до відповідних рядків 
додатка РІ та додатка ЦП. 
  
Додаток ЦП до рядка 4.1.3 ЦП та 4.1.4 ЦП додатка РІ до рядка 03 РІ декларації  
У зв’язку зі змінами розрахунку різниць щодо операцій з продажу або іншого відчуження цінних 
паперів,  передбачених п. 141.2 ПКУ, додаток доповнено новими рядками: 
 рядок 4.1.3 РІ – загальний результат переоцінки цінних паперів (р.4.1.3.1 – р.4.1.3.2) (+,-) 
–  показник цього рядка переноситься в рядок 4.1.3 ЦП додатка РІ до рядка 03 РІ декларації у 
разі від’ємного значення; 
 рядок 4.1.3.1 – загальна сума дооцінок цінних паперів, відображена у складі фінансового 
результату до оподаткування; 
 рядок 4.1.3.2 – загальна сума уцінок цінних паперів, відображена у складі фінансового 
результату до оподаткування; 
 рядок 04 – від’ємний загальний результат переоцінки цінних паперів, не врахований у 
попередніх податкових періодах; 
 рядок 4.1.4.РІ – фінансовий результат від продажу та інших способів відчуження цінних 
паперів (р.01 – р.02 – р.03 – р.04) (+,-) – показник цього рядка переноситься в рядок 4.1.4 ЦП 
додатка РІ до рядка 03 РІ декларації у разі додатного значення. 
  



Додаток АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ декларації 
Додаток доповнюється новим рядком А.4.1, який заповнюється при розрахунку амортизації за 
прямолінійним методом щодо основних засобів четвертої групи з використанням мінімально 
допустимого строку амортизації відповідно до п.43 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ. 
Крім того, показники рядка А.4.1 враховуються у підсумковому рядку А17 додатка АМ (сума 
рядків А1 – А16) та не включаються до значень показників рядка А4, з метою недопущення 
подвоєння сум у показнику рядка А4. 
  
Додаток  ВП до рядків 26-29, 31-33 декларації 
Додаток ВП передбачений для розрахунку податкових зобов’язань за період, у якому виявлено 
помилку(и), для виправлення помилок у складі декларації за поточний звітний (податковий) 
період. 
Показники оновленої редакції додатка ВП приведено у відповідність до показників оновленої 
форми декларації. 
  
Коли звітувати за оновленою формою? 
Враховуючи, що видання наказу № 467 обумовлено змінами в податковому законодавстві, які 
впливають на показники бюджету поточного року, платникам податку на прибуток, які 
звітують щокварталу за звітний (податковий) період – півріччя поточного року, 
рекомендовано подавати декларацію за оновленою формою. 

 

 

9) З 10 липня - нові форми реєстраційних документів для 
отримання ЕЦП 

 
АЦСК ІДД ДФС повідомив про затвердження нових форм реєстраційних документів для 
отримання послуг електронного цифрового підпису 
 
АЦСК ІДД ДФС повідомили, що наказом Інформаційно-довідкового департаменту ДФС від 
29.06.2017 р. №88 «Про затвердження форм реєстраційних документів для отримання послуг 
електронного цифрового підпису» затверджено нові форми реєстраційних документів: 
 
 Договір про надання послуг електронного цифрового підпису; 
 
 Реєстраційна картка (для юридичної особи); 
 
 Реєстраційна картка (для фізичної особи/фізичної особи – підприємця); 
 
 Додаток до Реєстраційної картки; 
 
 Заява про зміну статусу посиленого сертифіката відкритого ключа; 
 
 Додаток до заяви про зміну статусу посиленого сертифіката відкритого ключа. 
 
Нові форми реєстраційних документів для отримання послуг електронного цифрового 
підпису наберуть чинності з 10 липня 2017 року. 
 
Форми реєстраційних документів попереднього зразка будуть прийматися віддаленими 
пунктами реєстрації користувачів АЦСК ІДД ДФС до 7 липня 2017 року включно. 
Переглянути та завантажити актуальні форми реєстраційних документів для отримання послуг 
електронного цифрового підпису можна у розділі «Реєстрація користувачів». 
 

 



 

10) Коли підприємцеві вперше звітувати за оновленою декларацією 
єдиного податку 

 
Податківці роз'яснили, з якої дати буде використовуватися для складання звітності форма 
декларації платника єдиного податку - фізособи - підприємця в редакції наказу Мінфіну від 
17.03.2017 р. № 369 
 
Нагадаємо, що ще 5 травня 2017 року набрав чинності наказ Мінфіну від 17.03.2017 р. № 369, 
яким внесено зміни, зокрема, до декларації платника єдиного податку - фізичної особи - 
підприємця, 
А от щодо набрання чинності податківці висловили свою позицію лише тепер, виклавши її у ЗІР, 
підкатегорія 107.08. 
Так, на їхню думку, оскільки базовим податковим (звітним) періодом для платників єдиного 
податку III групи є календарний квартал, а для платників I та II груп – календарний рік, 
то оновлена форма декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця 
буде використовуватися: 
 платниками III групи - для складання звітності за 9 місяців 2017 року починаючи з 
01.10.2017 р., 
 платниками I та II груп - для складання звітності за 2017 рік – з 01.01.2018 р. 
При цьому для самостійного виправлення помилок, допущених у податковій звітності за 
попередні звітні (податкові) періоди, вказана форма декларації буде використовуватись з 
01.10.2017 р. 
 

 

11) Відображаємо в формі №1ДФ неоподатковані доходи 
 
Одним з обов’язків податкового агента є відображення в податковій звітності доходів, 
нарахованих (виплачених) фізособам. Але чіткої норми, яка б пояснила, чи обов’язково 
звітувати і про неоподатковані доходи фізосіб, в ПКУ немає. Проаналізуємо останні листи 
ДФСУ щодо цього за деякими видами доходів 
 
Доходи самозайнятих осіб 
У листі від  11.05.2017 р. №125/6/99-99-13-01-01-15/ІПК податківці нагадують, що згідно з пп. 
14.1.226 ПКУ самозайнята особа - це платник податку, який є, зокрема, фізособою-підприємцем 
за умови, що така особа не є працівником в межах такої підприємницької діяльності. 
Відповідно до п. 177.8 ПКУ під час нарахування/виплати ФОП на загальній системі 
оподаткування доходу від здійснення підприємницької діяльності, суб'єкт господарювання, який 
нараховує/виплачує такий дохід, не утримує ПДФО, якщо фізособою-підприємцем, яка отримує 
такий дохід, надано копію документа, що підтверджує її державну реєстрацію відповідно до 
закону як суб'єкта підприємницької діяльності. Такими документами є витяг або виписка з ЄДР. 
Крім цього, на офіційному веб-сайті розпорядника ЄДР Міністерства юстиції України можна 
здійснити онлайн-пошук відомостей у ЄДР, який дає змогу отримати базову інформацію про 
фізосіб-підприємців. Таким чином, перевірити актуальність наданих фізособою документів 
можна на цьому сайті (адже ці документи є дійсними до внесення змін у ЄДР). 
А от для підприємців-"єдинників" документом, що підтверджує факт перебування  на спрощеній 
системі оподаткування і можливість не сплачувати із підприємницького доходу ПДФО за пп. 
165.1.36 ПКУ, є ще витяг з Реєстру платників єдиного податку. 
Оскільки на сьогодні форми запиту про отримання витягу з ЄДР та витягу з Реєстру платників 
єдиного податку не встановлені, у поточному році для підтвердження статусу платника єдиного 
податку надаються довідки довільної форми. Як роз’яснюють податківці, для отримання довідки 
необхідно подати заяву до контролюючого органу за місцем податкового обліку. Перевірити 
подані підприємцем документи можна за даними самого Реєстру на сторінці ДФСУ. 
Важливо: згідно з пп. 38.9 підрозділу 10 розділу XX ПКУ під час нарахування (виплати) 
фізсобам-підприємцям, місцезнаходженням або місцем проживання яких є тимчасово 
окупована територія (незалежно від системи оподаткування), доходу від здійснення ними 
підприємницької діяльності суб’єкт господарювання та/або самозайнята особа, які нараховують 
(виплачують) такий дохід, зобов’язані утримати податок на доходи у джерела виплати.   
Додатково зазначимо, що самостійно сплачують за себе ПДФО і фізособи, які здійснюють 
незалежну професійну діяльність (і вони теж належать до самозайнятих осіб). Тому для них в 
ПКУ передбачена аналогічна норма. 



За п. 178.5 ПКУ під час виплати суб'єктами господарювання - податковими агентами фізособам, 
які провадять незалежну професійну діяльність, доходів, безпосередньо пов'язаних з такою 
діяльністю, ПДФО не утримується в разі надання такою фізичною особою копії довідки про 
взяття її на податковий облік як фізичної особи, яка провадить незалежну професійну 
діяльність. 
Отже, за певних умов ПДФО (а разом із ним і військовий збір) можна з доходів 
самозайнятих осіб не утримувати. Але чи потрібно відображати такі неоподатковані 
доходи в формі № 1ДФ? 
ДФСУ наполягає, що так. У листі від 19.03.2015 р. №625/2/99-99-17-02-02-10 зазначено: в разі 
нарахування (виплати) доходів податковий агент повинен відобразити в податковому 
розрахунку такі доходи на користь всіх платників податків, в тому числі виплачені на користь 
самозайнятих осіб (фізосіб-підприємців та осіб, що проводять незалежну професійну 
діяльність), із ознакою доходу «157». 
Але це стосується розділу І форми № 1ДФ. Щодо розділу ІІ у податківців інша думка. Так, 
у листі  ДФС у м. Києві від 10.11.2016 р. №7431/П/26-15-13-02-15 наголошується, що у рядку 
«Військовий збір» зазначаються лише ті доходи, з яких утримувався військовий збір! 
І ще цікаве роз’яснення наведено ДФС у Харківській області в листі від 12.07.2017 р. 
№1142/ІПК/20-40-13-11-11. В ньому розглядалася ситуація, коли ФОП надає послуги 
відрядженому працівнику. Податківці доходять до висновку: оскільки роботодавець тільки 
компенсує витрати працівника на відрядження, то відображати у формі №1ДФ сплату 
працівником коштів за надані під час відрядження фізособою-підприємцем послуги така 
юридична особа не зобов'язана! Утім, цей лист є індивідуальною податковою консультацією, і, 
відповідно до ст. 53 ПКУ, користуватися ним без ризику застосування штрафних санкцій може 
лише та особа, якій таку консультацію видано. Бажаєте теж нею скористатися? Отримайте таку 
консультацію і для себе. 
  
Витрати на відрядження 
Якщо ми вже згадали про відрядження, варто згадати й інший вид неоподаткованих доходів. 
Згідно з пп. 170.9.1 ПКУ встановлено перелік витрат, понесених у зв’язку із відрядженням, які не 
включаються до оподатковуваного ПДФО доходу. 
Податківці роз’яснюють: тільки нарахована (виплачена) з порушенням вимог пп. 170.9.1 ПКУ 
частина витрат на відрядження включається до загального місячного (річного) 
оподатковуваного доходу працівника та відображається в формі №1ДФ під ознакою «118». 
Прикладом такого доходу можуть бути понаднормові добові. 
  
ЄСВ, нарахований на доходи працівників 
За пп. 165.1.6 ПКУ не належить до оподаткованого доходу фізособи суми ЄСВ, що вносяться за 
рахунок його роботодавця у розмірах, визначених законом. 
Тобто це неоподаткований дохід. Але для нього встановлено окрему ознаку доходу «133».   
Чи треба відображати такий дохід у формі №1ДФ? ДФС у Харківській області у листі від 
12.07.2017 р. №1142/ІПК/20-40-13-11-11, вважає, що ні, і пояснює, чому. 
Відповідно до п. 21.1 Закону № 1058 органи Пенсійного фонду ведуть облік усіх застрахованих 
осіб та персоніфікований облік надходжень від сплати ЄСВ, а також персоніфікований облік 
коштів накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. 
Для формування інформаційної бази системи персоніфікованого обліку використовуються 
відомості, що надходять від: інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - 
платників податків та інших обов'язкових платежів, органів доходів і зборів, роботодавців, 
фізичних осіб, органів реєстрації актів громадянського стану, державної служби зайнятості, 
фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, компанії з управління 
активами, зберігача та інших підприємств, установ, організацій та військових формувань. 
Разом з тим прикінцевими положеннями Закону №1058 встановлено, що вимоги (положення), 
які стосуються Накопичувального фонду, набирають чинності з дня запровадження законом 
порядку перерахування частини страхових внесків до Накопичувального фонду. 
Враховуючи наведене, а також необхідність у майбутньому удосконалення обліку суми збору на 
державне пенсійне страхування, що вносяться за рахунок працедавця у розмірах, визначених 
законом, та обліковуються в індивідуальній картці застрахованої особи (найманого 
працівника), зазначена інформація до набрання чинності законом про запровадження 
перерахування частини страхових внесків до Накопичувального фонду у податковому 
розрахунку ф. №1ДФ за ознакою "133" сума ЄСВ не відображається. 
  
Доходи нерезидентів, не оподатковані за нормами міжнародного договору або ПКУ 



Нерезиденти-фізособи повинні сплачувати ПДФО та військовий збір з доходів, отриманих із 
джерелом походження в Україні, на загальних підставах. Але для них, на відміну від резидентів, 
працюють додаткові  виключення. 
Іноді особливі правила оподаткування таких доходів передбачені міжнародними договорами, 
ратифікованими Україною. А  відповідно до п. 3.2 ПКУ, якщо міжнародним договором, згода на 
обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що 
передбачені цим Кодексом, застосовуються правила міжнародного договору. 
Відповідно до положень п. 103.2 ПКУ особа (податковий агент) має право самостійно 
застосувати звільнення від оподаткування або зменшену ставку податку, передбачену 
відповідним міжнародним договором України на час виплати доходу нерезиденту, якщо такий 
нерезидент є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу і є резидентом 
країни, з якою укладено міжнародний договір України. 
Підставою для звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з 
України є подання нерезидентом з урахуванням особливостей, передбачених п. 103.5 і 103.6 
ПКУ, особі (податковому агенту), яка виплачує йому доходи, довідки (або її нотаріально 
засвідченої копії), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено 
міжнародний договір України, а також інших документів, якщо це передбачено міжнародним 
договором України (п. 103.4 ПКУ). 
Іноді пільги для оподаткування доходів нерезидентів-фізосіб встановлює сам ПКУ. Ось у листі 
від 17.07.2017 р. №1229/6/99-99-13-02-03-15/ІПК ДФСУ розглядає саме таку ситуацію. 
Відповідно до п. 9 підрозділу 1 розділу XX та пп. 1.8 п. 161 підрозділу 10 Перехідних положень 
ПКУ встановлено, що тимчасово, на період реалізації проекту модернізації Бортницької станції 
очистки стічних вод у рамках реалізації проекту "Реконструкція споруд очистки стічних 
каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької 
станції аерації", затвердженого Кабінетом Міністрів України (далі - Проект), не підлягають 
оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб та військовим збором доходи, що нараховані 
(виплачені, надані) громадянам Японії (незалежно від їхнього резидентського статусу) 
японськими суб'єктами з реалізації Проекту у формі заробітної плати та/або винагороди за 
цивільно-правовими договорами. Зазначене звільнення застосовується лише до тієї частини 
доходів, що пов'язана з реалізацією Проекту. 
Тому ДФСУ погоджується: доходи у вигляді заробітної плати та/або винагороди за цивільно-
правовими договорами, що нараховуються (виплачуються, надаються) громадянам Японії 
(незалежно від їхнього резидентського статусу) в рамках реалізації Проекту оператором за 
Договором, звільняються від оподаткування ПДФО та військовим збором. 
Але чи треба неоподаткований дохід нерезидента відображати в формі № 1ДФ? 
Податківці вважають, що так. З цього ж листа зрозуміло:  податковий агент подає податковий 
розрахунок ф. №1ДФ та відображає доходи, у вигляді заробітної плати та/або винагороди за 
цивільно-правовими договорами, що нараховуються (виплачуються, надаються) нерезидентам, 
незалежно від того оподатковуються такі доходи чи ні. 
 

 

12) Декретна відпустка у підприємця - платника єдиного податку 
 
Підприємці - платники єдиного податку мають право на отримання допомоги у зв’язку з 
вагітністю та пологами від ФСС з ТВП. Як вони сплачують податки під час періоду, за який 
розраховується така допомога? 
 
Допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у формі матеріального 
забезпечення, яке компенсує втрату заробітної плати (доходу) за період відпустки у зв’язку з 
вагітністю та пологами (ч. 1 ст. 24 Закону № 1105). 
  
Чи надається така відпустка підприємцям, і якщо так, то як вона оформлюється? 
Стаття 17 Закону про відпустки не містить роз’яснень щодо цього питання. Але ст. 2 цього 
Закону чітко говорить: 
1) право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з 
підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та 
галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізособи (далі - 
підприємство); 
2) право на відпустки забезпечується, зокрема, гарантованим наданням відпустки визначеної 
тривалості із збереженням на її період місця роботи (посади), заробітної плати (допомоги) у 
випадках, передбачених цим Законом. 



На підставі цих норм Мінсоцполітики у листі від 05.08.2016 р. №438/13/116-16 дійшло до 
висновку: мати дитини, як приватний підприємець, не має права на будь-який вид 
відпусток, оскільки вона не перебуває у трудових відносинах. 
Чи означає це, що підприємець не має право на допомогу по вагітності та пологах? 
Як не дивно, ФСС з ТВП в цьому праві підприємцям не відмовляє, незважаючи на відсутність у 
них права на відпустки. Її позиція ґрунтується на нормах ч. 3 ст. 19 Закону №1105, згідно з якою: 
особи, які забезпечують себе роботою самостійно (займаються підприємницькою, 
адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов’язаною з одержанням доходу 
безпосередньо від цієї діяльності, в тому числі члени творчих спілок, творчі працівники, які не є 
членами творчих спілок), мають право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги 
відповідно до цього Закону за умови сплати страхових внесків до ФСС з ТВП згідно із законом. 
  
Як підприємцю отримати допомогу від ФСС з ТВП? 
У листі від 21.12.2016 р. № 5.2-32-2287 ФСС з ТВП роз’яснює, як реалізується ця норма на 
практиці: 
- ФОП -  платники єдиного соцвнеску зобов'язані на загальних підставах сплачувати ЄСВ у 
розмірі 22 %, із суми якого здійснюється розподіл на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. Завдяки цьому виконуються 
вимоги ч. 3 ст. 19 Закону № 1105. А тому підприємці мають право на матеріальне забезпечення 
та соціальні послуги відповідно до Закону №1105 за рахунок ФСС з ТВП (звісно, якщо вони 
виконують свій обов’язок зі сплати ЄСВ); 
-  ФОП за рахунок коштів ФСС з ТВП допомога по вагітності та пологах надається у розмірі, 
визначеному в ст. 26 Закону № 1105, а саме у розмірі 100 % середнього доходу, обчисленого 
згідно з Порядком № 1266, і не залежить від страхового стажу; 
-  допомога по вагітності та пологах надається ФОП за  страховим випадком "вагітність та 
пологи" за рахунок коштів ФСС з ТВП за умови настання зазначеного страхового випадку під 
час перебування фізичної особи в статусі підприємця та сплати ЄСВ в розмірі та строки, 
визначені Законом №2464, а також подання заяви-розрахунку до робочого органу Фонду. У 
такому випадку допомога по вагітності та пологах обчислюється сумарно та надається 
застрахованій особі в повному обсязі незалежно від кількості днів відпустки, фактично 
використаних до пологів, за період, зазначений у листку непрацездатності. Тобто незважаючи 
на те, що фактично відпустка не оформлюється (листок непрацездатності із відповідним 
діагнозом оформленням відпустки не вважається), допомога підприємцю надається – 
достатньо виконати зазначені умови;  
- якщо фізособою було припинено свою підприємницьку діяльність та не подано заяву-
розрахунок до робочого органу Фонду для отримання фінансування допомоги по вагітності та 
пологах за страховим випадком "вагітність та пологи", який настав до припинення 
підприємницької діяльності, враховуючи, що допомога по вагітності та пологах є компенсацією 
втраченого доходу, вона буде надаватися за рахунок коштів Фонду лише за період від початку 
страхового випадку і до дня припинення підприємницької діяльності. 
  
Що з єдиним податком за цей період? 
З підприємцями на III групі платників єдиного податку усе зрозуміло – вони сплачують єдиний 
податок тільки за наявності отриманих доходів. Отже, якщо на період вагітності та пологів 
жінка-підприємець зупиняє підприємницьку діяльність і не отримує оподаткованих доходів, 
єдиний податок їй сплачувати не потрібно. 
А що із I та II групами платників єдиного податку? 
Згідно з п. 295.5 ПКУ, платники єдиного податку I і II груп, які не використовують працю 
найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця 
на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) 
непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів. Отже, не платити єдиний 
податок у підприємців-«спрощенців» є можливість лише за двома причинами - відпустка і 
хвороба. Період вагітності та пологів під виняток за ПКУ не підпадає.  
Здавалося б, вагітність та пологи – це не хвороба. І права на відпустки у підприємців немає. То 
що ж, доведеться сплачувати єдиний податок? 
Податківці запевняють, що ні. Вони вважають такий період все ж таки хворобою (хоча і 
називають у своєму роз’ясненні «тимчасовою непрацездатністю») і вимагають документального 
підтвердження цього стану підприємниці. 
Тож, щоб скористатися цим правом, підприємниці потрібно подати до органу ДФС за місцем 
обліку заяву у довільній формі та копію листка непрацездатності із діагнозом «вагітність та 
пологи». І в такому випадку вона матиме право не сплачувати єдиний податок «на період 
тимчасової втрати працездатності у зв’язку з вагітністю та пологами». Як бути із тим, що цей 



період (як правило, 126 календарних днів) на цілі окремі місяці не ділиться, ДФСУ, на жаль, не 
роз’яснює, тож про це доведеться домовлятися з податківцями на місцях.  
  
Довідково: У дохід "єдинника" не включаються суми коштів цільового призначення, що 
надійшли від фондів соцстраху, тому сума допомоги у зв’язку із вагітності та пологами, 
виплачена із ФСС з ТВП, не оподатковується єдиним податком (пп. 4 п. 292.11 ПКУ). 
І хоча у листі  від 26.02.2016 р. № 373/14/10-36-17-02 податківці наголошували, що отримана 
сума допомоги по вагітності та пологах має оподатковуватися ПДФО та військовим збором за 
загальними правилами, ми з цим не згодні. Адже така думка не відповідає нормі пп. 165.1.1 
ПКУ, яким чітко встановлено, що сума допомоги по вагітності та пологах не включається до 
розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, тобто із таких сум не 
утримується ані ПДФО, ані військовий збір. 
  
Чи потрібно сплачувати ЄСВ за цей період? 
У листі від 11.07.2017 р. №1127/Р/99-99-13-02-01-14/ІПК ДФСУ роз’яснює. 
Суми допомоги у зв’язку із вагітністю та пологами, отримані фізичними особами - підприємцями, 
в тому числі тими, які обрали спрощену система оподаткування, не є базою нарахування ЄСВ. 
Але звільнення від сплати ЄСВ за цей період у підприємців, навіть на спрощеній системі 
оподаткування, немає. Отже, платники єдиного податку, які не використовують працю найманих 
працівників, нараховують єдиний внесок в розмірі 22% на суму, визначену такими платниками 
самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску. 
При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового 
внеску. 
 
 

 

13) Відпустка працівникам із ненормованим робочим днем 
 
Працівникам за певними посадами може бути встановлено ненормований робочий день. Що 
це таке, чи може він бути встановлений для сумісників і які додаткові гарантії надаються 
таким працівникам - розглянемо у статті 
 
Що таке ненормований робочий день і для кого він може бути встановлений? 
Проблема в тому, що в КЗпП такий особливий режим роботи не розглядається. Він згадується 
у Законі про відпустки – але без пояснень, що це таке і як воно працює. 
Натомість наказом Мінсоцполітики від 10.10.1997 р. №7 (зі змінами від 05.02.1998 р. №18) 
затверджено Рекомендації щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем 
щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці (далі - Рекомендації). 
Виходячи з цих Рекомендацій та роз’яснень від Держпраці, ненормований робочий день - це  
особливий  режим  робочого часу, який  встановлюється для певної категорії працівників у разі 
неможливості нормування часу трудового процесу. 
У разі потреби ця категорія працівників виконує роботу понад нормальну тривалість робочого 
часу (і ця робота не вважається надурочною). Міра праці у цьому випадку визначається не 
тільки тривалістю робочого часу, але також колом обов'язків і обсягом виконаних робіт 
(навантаженням). 
Ненормований робочий день на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від форми 
власності, може застосовуватись для керівників, спеціалістів і робітників, а саме: 
 осіб, праця яких не піддається точному обліку в часі; 
 осіб, робочий час яких за характером роботи поділяється на частини невизначеної 
тривалості (сільське господарство); 
 осіб, які розподіляють час для роботи на свій розсуд. 
При цьому міністерства та інші центральні органи виконавчої влади за погодженням з 
відповідними галузевими профспілками можуть затверджувати орієнтовні переліки робіт, 
професій і посад працівників з ненормованим робочим днем. Але конкретний список професій і 
посад, на яких може поширюватися ненормований робочий день, визначається колективним 
договором. 
Отже, підприємство, установа, організація самостійно в колективному договорі визначає 
перелік професій і посад, до яких може застосовуватися ненормований робочий день (з 
урахуванням орієнтованого переліку) та відповідно встановлює тривалість щорічної додаткової 
відпустки за ненормований робочий день за кожним видом робіт, професій, посад, враховуючи 
періодичність виконання робіт понад встановлену тривалість робочого часу, коло обов’язків і 
обсяг виконання робіт (лист Мінсоцполітики від 24.09.2013 р. №825/13/156-13). 



  
Чи може встановлюватися ненормований робочий день для сумісників або інших 
працівників, які працюють в режимі неповного робочого часу. 
Рекомендації говорять, що ні. Але у листі від 22.07.2015 р. №431/13/133-15 Мінсоцполітики 
зазначає, що Рекомендації Мінсоцполітики не реєструються в Мін'юсті в установленому 
порядку, а тому не є нормативно-правовими актами. А чинне законодавство на сьогодні не 
містить заборони застосування ненормованого робочого дня для працівників, зайнятих 
на роботі з неповним робочим днем!  
Виходить, що за бажанням роботодавців та трудового колективу можна встановити 
ненормований робочий день і для тих працівників, що працюють в режимі неповного робочого 
часу. Хоча це і суперечитиме основним принципам цих двох режимів. Адже: 
 оплата праці працівників із неповним робочим днем має відбуватися пропорційно до 
відпрацьованого часу (ст. 56 КЗпП). Таким працівникам потрібно встановлювати норму праці 
(яка буде меншою за встановлену ст. 50 КЗпП) і вести облік робочого часу. Та ще й оплачувати 
понаднормові години як надурочні; 
 оплата праці працівників із ненормованим робочим днем не піддається точному обліку в 
часі (але насправді табелювати таких працівників все рівно доведеться), і надурочні години 
таким працівникам в подвійному розмірі не оплачуються. 
Як поєднати ці різні режими роботи для одного працівника? На нашу думку, це складно, і краще 
обрати лише один режим. Хоча ніхто не забороняє спробувати (та ось наслідки у вигляді 
трудових спорів з належної працівнику зарплати можуть бути погані). 
  
Що дає режим ненормованого робочого дня? 
Як не дивно, переваг у працівників за таким режимом роботи небагато. Крім того, що вони 
матимуть право  розподіляти час для роботи на свій розсуд, вони ще й отримують право на 
додаткову відпустку! 
Отже, як компенсація за виконаний обсяг робіт, ступінь напруженості, складність і 
самостійність у роботі, необхідність періодичного виконання службових завдань понад 
встановлену тривалість робочого часу надається додаткова відпустка до 7 календарних 
днів. 
Але конкретна тривалість додаткової відпустки встановлюється колективним договором за 
кожним видом робіт, професій та посад чи трудовим договором. 
Така відпустка не згорає при її невикористанні. Таким чином, працівники, які мають право на 
таку відпустку, але не скористалися нею, мають право на отримання грошової компенсації за 
неї у разі звільнення у порядку, встановленому ст. 24 Закону про відпустки (крім неповнолітніх, 
яким така заміна відпустки грошима заборонена).  Додатково читайте про це у листі Мінпраці 
від 22.02.2008 р. №33/13/116-08. 
І головне: додаткова відпустка за ненормований робочий день надається пропорційно до часу, 
відпрацьованого на роботі, посаді, що дають право на цю відпустку! 
  
Табелювання працівників із ненормованим робочим днем 
А як же неможливість точного визначення відпрацьованого часу при цьому режимі? Можна 
лише розвести руками, адже, як наполягає Держпраці, табелювання таких працівників 
відбувається в загальному порядку, відповідно до кількості відпрацьованих годин. Оплата таких 
годин відбувається відповідно до окладу (тарифної ставки) працівника, пропорційно до 
відпрацьованого часу. 
При цьому діють два правила: 
1)  у разі потреби ця категорія працівників виконує роботу понад нормальну тривалість 
робочого часу (ця робота не вважається надурочною, а отже, не підлягає подвійній оплаті); 
2) але роботодавець не має права систематично залучати працівників, які працюють за таким 
режимом, до роботи понад встановлену тривалість робочого часу. І кількість годин 
перепрацьованого часу при такій роботі визначається у колективному договорі. 
Форма табеля, затверджена Наказом №489, має рекомендаційний характер і складається з 
мінімальної кількості показників, необхідних для заповнення форм державних статистичних 
спостережень. Рекомендаційний характер полягає в тому, що за необхідності він може бути 
доповнений іншими показниками, потрібними для обліку робочого часу на підприємстві. 
Водночас слід пам’ятати, що в табелі повинні відображатися всі позиції, які застосовуються на 
підприємстві для працівників. 
Така форма табеля не містить умовних позначень для часу, відпрацьованого в режимі 
ненормованого робочого часу. Але у разі потреби можна застосовувати й іншу форму табеля  
або ж придумати своє умовне позначення для такого часу. 
  



Особливі випадки 
Водії і не тільки. Право на додаткову відпустку у зв’язку із ненормованим робочим днем мають 
усі працівники, які працюють за таким режимом (єдине, що розмір такої відпустки 
встановлюється від 1 до 7 днів згідно з колективним договором). А ось на доплату за такий 
режим роботи мають право лише ті категорії працівників, для яких це окремо передбачено 
спеціальним нормативним актом (як у випадку із водіями, до речі, не тільки легкових 
автомобілів (див. лист Мінпраці від 04.06.2008 р. №143/13/116-08) або колективним чи 
трудовим договором. Такі працівники мають право одночасно і на додаткову відпустку, і на таку 
доплату. Загальної вимоги проводити таку доплату усім працівникам чинне законодавство не 
встановлює; 
Дві відпустки за особливий характер праці надавати не можна. Відпустка за ненормований 
робочий день належить до загального виду відпусток працівників, робота яких пов'язана з 
підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням. Але таких відпусток є 
кілька видів. Зокрема, до них належить і відпустка за роботу за комп’ютером. Втім, обидві такі 
відпустки надаватися одному працівникові не можуть. Про це ми писали тут. 
 

 

14) Заповнення трудової книжки у різних випадках - на прикладах 
 
Попри всі заяви про близький кінець трудових книжок, а особливо — в паперовому вигляді, 
вони й досі актуальні. Навіть у проекті Трудового кодексу є розділ про трудові книжки. 
Розглянемо заповнення «традиційних» паперових книжок у разі прийому працівника на 
роботу, переведення або ж звільнення 
 
Загальні поняття 
Згідно зі ст. 48 КЗпП, основним документом про трудову діяльність працівника є трудова 
книжка. До трудової книжки заносяться відомості про роботу, заохочення та нагороди за успіхи 
в роботі на підприємстві. 
Постановою №301 та Інструкцією №58 затверджено зразки бланків трудової книжки, визначено 
порядок ведення, обліку, зберігання та видачі трудових книжок. 
Вищезгадані документи досить-таки застарілі й недосконалі, але на сьогодні іншого не 
створили, тож доведеться керуватися й користуватися тим, що є. При цьому у неврегульованих 
моментах часто доводиться вчиняти за аналогією. 
Законодавство не передбачає можливості внесення до трудової книжки запису про 
підприємницьку діяльність, тому підприємець сам про себе запису до своєї трудової книжки не 
вносить. Водночас для своїх працівників фізособи-підприємці і фізособи, які 
використовують найману працю, повинні заповнювати трудові книжки (лист 
Мінсоцполітики від 29.06.2016 р. №3475/0/10-16/06). 
Трудові книжки зберігаються у роботодавця, а при звільненні працівника трудова книжка 
видається йому під підпис в журналі обліку. 
  
Внесення записів до трудових книжок 
Трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють у роботодавця понад п’ять днів (ч. 2 
ст. 48 КЗпП). Тож (таке іноді трапляється) якщо працівник звільнився до п’яти днів роботи і 
запис до трудової книжки ще не вносився, то за бажанням працівника можна його і не вносити. 
Працівникам, що стають до роботи вперше, трудова книжка оформляється не пізніше п’яти днів 
після прийняття на роботу. 
Усі записи в трудову книжку про прийняття на роботу, переведення на іншу постійну роботу, 
звільнення, а також про нагороди й заохочення вносять після видання наказу (розпорядження), 
але не пізніше тижневого строку, а в разі звільнення ― у день звільнення (п. 2.4 Інструкції 
№58). 
  
Заповнення вперше трудової книжки працівника 
До того як заповнити розділ «Відомості про роботу», слід внести записи із зазначенням дати 
початку та завершення: 
— про час служби у складі Збройних сил України та інших військах, де на тих, які проходять 
службу, не поширюється законодавство про працю і державне соціальне страхування, із 
зазначенням дати призову (зарахування) і дати звільнення із служби; 
— про час навчання у професійних навчально-виховних закладах та інших закладах у 
навчально-курсових комбінатах (центрі, пункті тощо); 
— про час навчання у вищих навчальних закладах (включаючи і час роботи в студентських 
таборах, на виробничій практиці та при виконанні науково-дослідної госпдоговірної тематики) та 



про час перебування в аспірантурі і клінічній ординатурі. Вноситься час навчання на денних 
відділеннях; 
— про роботу як членів колгоспу; 
— про час догляду за інвалідом 1-ї групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років (див. зразок 
1). 
Після внесення вищезгаданої інформації вносяться записи про прийом, звільнення, 
переведення у загальному порядку. 
  
Внесення запису про прийняття на роботу 
Записи в трудовій книжці повинні відповідати формулюванням чинного законодавства та 
містити посилання на статтю та пункт закону. 
Запис про прийняття на роботу роботодавець уносить після видання наказу, але не пізніше 
тижневого строку. 
У графі 3 обов’язково зазначається повна назва підприємства без скорочень та абревіатур. 
Наприклад, «Товариство з обмеженою відповідальністю «Колосся ланів». Записи про 
найменування займаної посади, професії повинні чітко відповідати штатному розпису та 
національному класифікатору України ДК 003:2010 «Класифікатор професій». 
У графі 1 розділу «Відомості про роботу» зазначається порядковий номер запису, а в графі 2 
— дата прийняття на роботу, арабськими цифрами. Далі заповнюється графу 3: «Прийнятий 
на роботу (або призначений на посаду)... до цеху, відділу, підрозділу (у разі їх наявності)» (див. 
зразок 1). 
Роботодавець зобов’язаний ознайомлювати працівника із кожним записом, що вноситься в 
трудову книжку на підставі наказу чи розпорядження про призначення на роботу, 
переведення, звільнення під підпис в особовій картці типової форми П-2. 

Зразок 1 
 

Внесення записів в трудову книжку про навчання та прийняття на роботу 
ВІДОМОСТІ ПРО РОБОТУ 

 

 № 
запису 

Дата Відомості про прийом на 
роботу, переведення на іншу 

роботу і звільнення (із 
зазначенням причин і 

посиланням на статтю, пункт 
закону) 

На підставі чого 
внесено запис 
(документ, його 
дата й номер) число місяць рік 

1 2 3 4 

        

Навчання у Кіровоградському 
національному технічному 
університеті 01.09.2012 р. по 
26.06.2017 р 

Диплом КНТУ від 
26.06.2015 р. КВ 
№391235 

        

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Колосся 
ланів»   

1 03. 07. 2017 Прийнято на посаду бухгалтера 

Наказ від 
03.07.2017 р. 
№143-к 

  
Внесення запису до трудової книжки про переведення працівника 
 
Запис про тимчасове переведення у трудову книжку не заноситься, так як трудовий договір за 
посадою не припиняється й працівник повернеться до своєї роботи через якийсь час. 
Та запис про переведення на іншу постійну роботу на тому самому підприємстві вносять до 
трудової книжки з черговим номером у такому самому порядку, як і про прийняття (див. зразок 
2). 



Зразок 2 
Внесення записів у трудову книжку про переведення 

ВІДОМОСТІ ПРО РОБОТУ 

 № 
запису 

Дата Відомості про прийом на 
роботу, переведення на іншу 

роботу і звільнення (із 
зазначенням причин і 

посиланням на статтю, пункт 
закону) 

На підставі чого 
внесено запис 

(документ, його дата й 
номер) число місяць рік 

1 2 3 4 

10 01. 06. 2017 
Прийнято на посаду 
бухгалтера 

Наказ від 31.05.2017 р. 
№129-к 

11 06. 07. 2017 
Переведено на посаду 
економіста 

Наказ від 05.07.2017 р. 
№150-к 

  
Внесення запису до трудової книжки про звільнення працівника 
Записи про звільнення, аналогічно до записів про прийняття, відповідно до п. 2.4 Інструкції 
№58, повинні точно відповідати тексту наказу з посиланням на статтю та пункт закону. 
Звільнення працівника можуть бути з різних причин, відповідно й записи будуть дещо різні, 
«стандартним» записом є: «Звільнено за власним бажанням, ст. 38 КЗпП». 
Якщо працівник переходить на виборну посаду, у графі 3 розділу «Відомості про роботу» 
вноситься запис: «Звільнено у зв’язку з обранням на виборну посаду секретаря Бобринецької 
міської ради Кіровоградської області, п. 5 ст. 36 КЗпП». 
Якщо працівник звільняється у зв’язку з переведенням на інше підприємство, слід внести такий 
запис: «Звільнено у зв’язку з переведенням в Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Степи Херсощини». П. 5 ст. 36 КЗпП» (докладніше див. зразок 3). 
У разі смерті працівника вносять запис: «Трудовий договір припинено у зв’язку зі смертю». 
Запис про припинення трудового договору з додаткових підстав роблять із посиланням на ст. 7 
КЗпП та спеціальну норму законодавства. 
  
Якщо розірвання трудового договору відбувається з ініціативи працівника за підставою, яка 
згідно із законодавством передбачає надання певних пільг і переваг, запис про звільнення 
вносять до трудової книжки із зазначенням причин. 

Зразок 3 
Приклади внесення записів в трудову книжку про звільнення 

ВІДОМОСТІ ПРО РОБОТУ 

 № 
запису 

Дата Відомості про прийом на 
роботу, переведення на іншу 

роботу і звільнення (із 
зазначенням причин і 

посиланням на статтю, пункт 
закону) 

На підставі чого 
внесено запис 

(документ, його дата 
й номер) число місяць рік 

1 2 3 4 

28 03. 04. 2017 
Звільнено за власним 
бажанням, ст. 38 КЗпП 

Наказ від 03.04.2017 р. 
№53-к 

15 21. 04. 2017 

Звільнено у зв’язку з обранням 
на виборну посаду секретаря 
Бобринецької міської ради 
Кіровоградської області, п. 5 
ст. 36 КЗпП 

Наказ від 21.04.2017 р. 
№21-к 

45 24. 05. 2017 

Звільнено у зв’язку з 
переведенням в Товариство з 
обмеженою відповідальністю 
«Степи Херсощини». П. 5 ст. 
36 КЗпП 

Наказ від 24.05.2017 р. 
№105-к 

  
Виправлення в трудовій книжці 
Відповідно до п. 2.6 Інструкції №58, у разі виявлення неправильного або неточного запису 
відомостей про роботу, переведення, а також про нагородження та заохочення тощо 
виправлення виконується власником або уповноваженим ним органом, де було зроблено запис. 
Роботодавець за новим місцем роботи зобов’язаний надати працівнику в цьому необхідну 
допомогу. 



Якщо необхідно: 
 змінити відомості про роботу; 
 визнати недійсним запис про звільнення; 
 визнати недійсним запис про переведення на іншу постійну роботу; 
 у разі незаконного звільнення переведення, установленого органом, який розглядає 
трудові спори, слід після зазначення відповідного порядкового номера, дати внесення запису в 
графі 3 зазначити: «Запис за №... недійсний. Прийнятий за ... професією (посадою)», і в графі 4 
повторити дату й номер наказу, запис із якого неправильно внесений до трудової книжки (див. 
зразок 4). 
Якщо змінюється формулювання причини звільнення (поновлення на попередній роботі), 
пишемо: «Запис за №... є недійсним, звільнений [зазначається нове формулювання]». У графі 
4 в такому разі робиться посилання на наказ про поновлення на роботі або зміну 
формулювання причини звільнення (п. 2.10 Інструкції №58). 

Зразок 4 
Внесення виправлень у трудову книжку 

ВІДОМОСТІ ПРО РОБОТУ 

 № 
запису 

Дата Відомості про прийом на 
роботу, переведення на 
іншу роботу і звільнення 
(із зазначенням причин і 
посиланням на статтю, 

пункт закону) 

На підставі чого 
внесено запис 

(документ, його дата 
й номер) число місяць рік 

1 2 3 4 

        

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Колосся 
ланів»   

14 03. 07. 2017 
Прийнято на посаду офіс-
менеджера 

Наказ від 03.07.2017 р. 
№143-к 

15 07. 07. 2017 

Запис за №14 недійсний. 
Прийнято на посаду 
бухгалтера 

Наказ від 03.07.2017 р. 
№143-к 

  
Заміна відомостей про працівника 
 
Пунктом 2.13 Інструкції №58 встановлено, що зміна записів у трудових книжках про прізвище, 
ім'я, по батькові і дату народження виконується власником або уповноваженим ним органом за 
останнім місцем роботи на підставі документів (паспорта, свідоцтва про народження, про шлюб, 
про розірвання шлюбу, про зміну прізвища, ім’я та по батькові тощо) і з посиланням на номер і 
дату цих документів. 
Зазначені зміни вносяться на першій сторінці (титульному аркуші) трудової книжки. Однією 
рискою закреслюється, наприклад, колишнє прізвище або ім’я, по батькові, дата народження і 
записуються нові дані з посиланням на відповідні документи на внутрішньому боці обкладинки і 
завіряються підписом керівника підприємства або печаткою відділу кадрів. 

 
Лист Мінсоцполітики від 04.07.2016 р. №227/06/186-16 

 



 

15) Компенсація ЄСВ роботодавцям, які створюють нові робочі 
місця 

 
Оскільки КМУ передбачив кошти для фінансування такої компенсації ПФУ, нагадаємо, кому 
вона надається і що треба зробити для її отримання 
 
19 липня на засіданні КМУ було ухвалено проект постанови „Про внесення змін до бюджету 
Пенсійного фонду України на 2017 рік”, якою передбачено надання коштів ПФУ для 
фінансування компенсація ЄСВ роботодавцям, які створюють нові робочі місця. 
Розглянемо, кому вона надається, що потрібно для її отримання та який порядок виплати такої 
компенсації. 
  
Хто має право на компенсацію ЄСВ? 
Законом «Про зайнятість населення» передбачені пільги зі сплати ЄСВ у вигляді компенсації 
витрат на сплату ЄСВ у розмірі від 50% до 100%. Чому ж ПФУ профінансували тільки на 
виплати у розмірі 50%? Тому що цей вид компенсації виплачує ПФУ, а у випадках, в яких 
роботодавець має право на компенсацію у розмірі 100% ЄСВ, - виплачують центри зайнятості 
(і, до речі, роблять це і в 2017 році, тож є сенс звертатися).   
Отже, види компенсації: 
1) Частиною 3 ст. 24 Закону передбачено компенсацію 50% фактичних витрат зі сплати 
ЄСВ роботодавцю, який протягом 12 календарних місяців забезпечував створення нових 
робочих місць, працевлаштовував на них працівників і протягом цього періоду щомісяця 
виплачував працівникові зарплату в розмірі не менше 3-х мінімільних зарплат. 
Нове робоче місце – це робоче місце, яке створене у зв'язку із створенням нового суб'єкта 
господарювання (крім того, що створений шляхом припинення) або збільшенням штатної 
чисельності працівників за умови відсутності скорочення (зменшення) середньомісячної 
чисельності за попередні 12 місяців, а також створене шляхом модернізації або зміни технології 
виробництва, що потребують нових знань, навичок та вмінь працівника (п. 12 ч. 1 ст. 1 Закону 
 «Про зайнятість населення»). 
Зверніть увагу: така компенсація виплачується ПФУ згідно з Порядком, 
затвердженим постановою КМУ від 13.03.2013 р. №153. За цим Порядком, у разі зменшення 
штатної чисельності працівників та фонду оплати праці роботодавець втрачає право на 
компенсацію. І дія цього Порядку не поширюється на роботодавців, які є суб’єктами 
господарювання, утвореними в результаті припинення іншої юрособи протягом 12 місяців, що 
передували створенню нового робочого місця, та бюджетними установами; 
  
2) Ст. 26 Закону передбачено компенсацію 100% фактичних витрат зі сплати 
ЄСВ роботодавцям, які працевлаштовують строком не менше 2-х років соціально незахищених 
громадян ("які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці"*), направлених центром 
зайнятості. Строк виплати компенсації — протягом 12 місяців із моменту працевлаштування 
безробітного. У разі звільнення працівника, за якого виплачувалася компенсація, з ініціативи 
роботодавця або за згодою сторін (зверніть увагу — йдеться саме про згоду сторін, а не за 
власним бажанням працівника) до закінчення 2-річного строку, сума виплачених коштів 
повертається в повному обсязі до бюджету відповідного фонду або на його робоче місце за 
направленням центру зайнятості працевлаштовується інший зареєстрований безробітний; 
3) Частиною 2 ст. 27 Закону передбачено компенсацію 100% фактичних витрат зі сплати 
ЄСВ суб'єктам малого підприємництва, які працевлаштовують строком не менше 2-х років 
безробітних, направлених центром зайнятості, на нові робочі місця у пріоритетних видах 
економічної діяльності. Строк виплати компенсації — протягом 12 місяців із моменту 
працевлаштування безробітного. 
Нагадаємо, що до суб'єктів малого підприємництва (СМП) відносяться фізичні особи-підприємці 
та юридичні особи з середньою кількістю працівників на рік до 50 осіб і річним доходом до 10 
млн євро (ч. 2 ст. 55 ГКУ). 
Як і у випадку роботодавців, які працевлаштовують недостатньо конкурентоспроможних 
громадян, при звільненні працівника, за якого виплачувалася така компенсація, з ініціативи 
роботодавця до закінчення дворічного терміну з дня працевлаштування, сума виплачених 
коштів повертається в повному обсязі до відповідного бюджету (залежно від джерела 
компенсації) або на його робоче місце за направленням місцевого центру зайнятості в межах 
дворічного терміну працевлаштовується інший безробітний. 
На виконання норм ст. 26 та ч. 2 ст. 27 Закону постановою КМУ від 15.04.2013 р. № 
347 затверджено Порядок компенсації роботодавцям витрат у розмірі ЄСВ і Перелік 



пріоритетних видів економічної діяльності для створення нових робочих місць суб’єктами 
малого підприємництва. 
Зверніть увагу: хоч  ст. 26 цього Закону і не вимагає створення нового робочого місця, 
Порядок №347 визначає механізм виплати компенсації ЄСВ за працевлаштування осіб, яким 
надано статус безробітного, саме на нові робочі місця.  Для підтвердження факту відсутності 
зменшення середньомісячної чисельності працівників проводиться порівняння 
середньооблікової кількості працівників за місяць, у якому створене нове робоче місце, із 
середнім значенням середньооблікової кількості працівників за 12 місяців, що передують 
місяцю створення нового робочого місця. 
Компенсація за Порядком № 347 не виплачується у разі, коли роботодавець: 
 має заборгованість із сплати ЄСВ та/або страхових внесків на загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування; 
 визнаний у встановленому порядку банкрутом або стосовно нього порушено справу про 
банкрутство. 
  
Що потрібно для отримання компенсації? 
Компенсація від ПФУ 
Для отримання компенсації витрат на ЄСВ у розмірі 50% роботодавець протягом 12 місяців з 
дня укладення трудового договору з особою, працевлаштованою на нове робоче місце, подає 
органові ПФУ, в якому він перебуває на обліку як платник ЄСВ, Довідку про виконання 
роботодавцем умов компенсації частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, за формою згідно з додатком 
до Порядку № 153. 
Насправді, адмініструють ЄСВ і ведуть Реєстр страхувальників зараз податківці. Але 
виплачувати компенсацію буде ПФУ, тож надати таку довідку потрібно органу ПФУ за 
місцезнаходженням (для підприємців – за місцем проживання/реєстрації).  Скласти довідку 
роботодавцю дуже просто – в ній наводяться дані про нього, новоприйнятого працівника, 
новостворене робоче місце і реквізити банківського рахунку, на який роботодавець бажає 
отримувати компенсацію (спецрахунок для цього заводити не потрібно).  
Далі орган ПФУ  надсилає протягом 5-ти робочих днів з дня надходження довідки 
територіальному органові Держпраці звернення щодо підтвердження зазначеної в ній 
інформації. Територіальний орган Держпраці інформує у місячний строк з дня надходження 
звернення відповідний орган ПФУ про результати його розгляду. 
Орган ПФУ на підставі інформації територіальних органів Держпраці і даних, які містяться 
у звіті з ЄСВ (додаток 4), зокрема про кількість створених робочих місць та укладених трудових 
договорів з особами, працевлаштованими на нові робочі місця, суми нарахованої заробітної 
плати таким особам за кожний місяць протягом 12 календарних місяців після укладення 
трудового договору з працівником, приймає протягом 10 днів після надходження зазначеної 
інформації рішення про виплату компенсації. 
Розмір компенсації визначається за даними звіту з ЄСВ, а отже, визначається за сумою 
нарахованого ЄСВ (у цьому звіті фактично сплачені суми ЄСВ не наводяться). 
Виплата компенсації здійснюється на підставі даних звіту з ЄСВ щомісяця протягом 12 
календарних місяців після завершення аналогічного періоду з дня укладення трудового 
договору з особою, працевлаштованою на нове робоче місце, шляхом перерахування коштів з 
окремого рахунка органу ПФУ на банківський рахунок роботодавця, зазначений у довідці. 
Докладно про цей вид компенсації ми писали, ще коли він був запроваджений. Тож в нагоді 
може стати і ця стаття. 
  
Компенсація від центру зайнятості 
Для отримання компенсації витрат на ЄСВ у розмірі 100% роботодавець подає протягом двох 
місяців з дня працевлаштування Центру зайнятості (який спрямував безробітного до 
роботодавця) заяву довільної форми, до якої додає довідку за формою згідно з додатком до 
Порядку №347. Вона дуже схожа на довідку, затверджену Порядком № 153, але має й 
відмінності. В ній зазначаються дані про роботодавця, про новоприйнятого працівника – перед 
цим зареєстрованого як безробітного, про новостворене робоче місце і реквізити 
банківського рахунку, на який роботодавець бажає отримувати компенсацію (спецрахунок для 
цього заводити не потрібно).  
На підставі поданої роботодавцем заяви та довідки, персональних даних про особу, якими 
володіє центр зайнятості, даних органів ДФС щодо відсутності у роботодавця заборгованості зі 
сплати ЄСВ, інформації органів ПФУ про працевлаштування особи на нове робоче місце та 
відсутність у роботодавця заборгованості зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування, а також даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 



фізичних осіб - підприємців щодо порушеної справи про банкрутство або визнання роботодавця 
банкрутом центр зайнятості приймає протягом п’яти робочих днів рішення про виплату 
компенсації роботодавцю. 
Розмір компенсації визначається на підставі даних Державного реєстру 
загальнообов’язкового державного соціального страхування про суму ЄСВ, 
сплаченого роботодавцем за працівника. І нехай вас не обманює така норма Порядку № 
347: центр зайнятості перераховує кошти на рахунок роботодавця до 30 числа місяця, 
наступного за місяцем подання до органів ДФС звіту з ЄСВ, за умови підтвердження даних 
Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування щодо 
суми нарахованого ЄСВ.  Як вже зазначалося, цей вид компенсації не виплачується за 
наявністю у роботодавця боргів з ЄСВ. 
І якщо працівник працював у роботодавця повний місяць, а виплата компенсації 
здійснюється за неповний місяць, розмір компенсації за такий період обчислюється 
пропорційно шляхом ділення суми сплаченого роботодавцем за працівника ЄСВ за 
місяць на кількість календарних днів місяця та множення на кількість календарних днів, 
за які надається компенсація. 
Наостанку наведемо рекомендації від ДФС щодо заповнення звіту з ЄСВ для тих, хто 
претендує на отримання компенсації (хоча вони наведені щодо компенсації у розмірі 50%, 
насправді, ці рекомендації стануть у нагоді кожному роботодавцю). 
При заповненні звіту за формою Додаток 4 роботодавцю необхідно пам`ятати наступне: 
 у Таблиці 5 «Відомості про трудові відносини осіб» в графі 12 зазначається дата 
створення нового робочого місця (штатної одиниці), на яке у звітному періоді 
працевлаштований даний працівник. Показник заповнюється у разі працевлаштування особи на 
нове робоче місце. При цьому дата створення робочого місця може не співпадати з датою 
початку трудових відносин; 
 у Таблиці 6 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим 
особам» в графі 25 зазначається ознака нового робочого місця. Ставиться позначка “Х” – у разі 
працевлаштування даної особи на нове робоче місце; 
 роботодавець при заповненні Таблиці 1 додатку 4 “Нарахування єдиного внеску” 
зазначає у рядку 14 заголовної частини Таблиці кількість створених нових робочих місць у 
звітному періоді. Показник зазначається один раз і лише тоді, коли на підприємстві створено 
нове робоче місце. 
 

 

16) Кабмін змінив пропорції розподілу ЄСВ 
 
Зміни чинні уже з 1 липня 2017 року 
 
Кабмін постановою від 19.07.2017 р. № 530  вніс зміни до пункту 1 додатка до постанови КМУ 
від 26.11.2014 р. № 675 “Про затвердження пропорцій розподілу єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування”. 
Згідно з прийнятою постановою частку єдиного соцвнеску на страхування: 
 
 на випадок безробіття зменшено - з 5,8797 до 5,2313%; 
 
 у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві 
зменшено - з 10,2754 до 9,1472%; 
 
 на пенсійне страхування відповідно збільшено з 83,8449 до 85,6215. 
 
Постанова набирає чинності заднім числом -  з 1 липня 2017 року. 
 



 
 

 

17) Листування через електронну пошту не є доказом здійснення 
господарської операції 

 
Суб’єкти господарювання під час укладення договорів часто зазначають у них адресу 
електронної пошти та користуються нею для ведення ділового листування. Але чи є таке 
листування доказом укладання домовленостей, яких немає в договорі? Чи є відправлення з 
такої пошти накладної або акту доказом того, що товари були відвантажені, послуги 
надані, а роботи виконані? 
 

Коментар до Постанов ВГСУ від 05.12.2016 р. № 904/118/16  та  від 17.01.20017 р. № 
924/473/16  

Електронне листування ≠ електронний документообіг  
Загалом, електро нний докуме нт — це документ, інформація в якому зафіксована у вигляді 
електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа. Електронний документ може 
бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну 
форму. Візуальною формою подання електронного документа є відображення даних, які він 
містить, електронними засобами або на папері у формі, придатній для приймання його змісту 
людиною.  
Тобто фактично сам електронний документ являє собою щось схоже на сканкопію паперового 
документа. Але одним з обов′язкових реквізитів електронного документа є ЕЦП його  автора 
та/або підписувача електронного документа (одного із суб'єктів електронного документообігу — 
заступника керівника, представника, іншої особи, яка має ЕЦП та має право укладати та 
підписувати угоди від імені юрособи).  
ЕЦП  -  вид  електронного  підпису, отриманого  за  результатом  криптографічного 
 перетворення набору електронних даних,  який  додається до цього набору або логічно з ним 
 поєднується  і  дає  змогу  підтвердити  його  цілісність  та ідентифікувати  підписувача. 
Накладанням ЕЦП завершується створення електронного документа (ст. 6 Закону №851).  
Електронний цифровий підпис накладається за допомогою особистого  ключа та перевіряється 
за допомогою відкритого ключа (ст. 1 Закону №852). 
Отже,  у разі коли керівник госпсуб'єктів під час договірного процесу щодо умов 
договору чи вже під час виконання самого договору обмінюються сканкопіями 
договорів, актів виконаних робіт, повідомленнями про настання форс-мажорних 
обставин, ведуть інше листування, важливе для виконання, зміни чи припинення 
зобов’язань, без накладання на ці документи ЕЦП, це не має нічого спільного з 
електронним документообігом. І відповідні закони №851 та 852  в цій ситуації не діють. 
  
Договори та первинні документи — через електронну пошту 
Контрагенти  можуть передавати договори та первинні документи один одному за допомогою 
електронної пошти. Але при цьому слід бути уважним і не плутати оригінал документа з його 
копією, яка не має юридичної сили.  
Про договір. Чинне законодавство України надає можливість госпсуб'єктам укладати договори 
у спрощеному порядку через ділову переписку - шляхом обміну документами, в тому числі 
електронною поштою. При цьому договори, укладені зазначеним способом, вважаються 
такими, що вчинені у письмовій формі. 
Це й не дивно, адже вже всім відомо, що ВСУ не визнає господарські договори первинними 
документами. Наявність чи відсутність паперової чи електронної форми господарського 
договору не впливає ні на обов'язковість виконання домовленостей між сторонами щодо 
виконання госпоперації, ні на її реальність. 
Про первинні документи. Якщо йдеться про первинні документи, то їх обмін сторонами через 
електронну пошту буде вважатись лише ознайомленням із проектом такого документа або зі 
змістом його оригіналу. Для надання первинним документам, якими сторони обмінювались 
через електронну пошту, юридичної сили, вони мають бути складені або у паперовій формі з 
оригінальним підписом та реквізитами, передбаченими ст. 9 Закону про бухоблік, або в 
електронній формі із закріпленням їх ЕЦП автора чи представника/підписувача. 
Тобто видаткові накладні на товар, акти виконаних робіт або наданих послуг, якими сторони під 
час виконання договорів обмінювались через електронну пошту, без накладання на них ЕЦП не 
є електронними первинними документами.  



Якщо виникне спір між контрагентами... У разі якщо виникне спір щодо виконання або 
підтвердження виконання господарської операції, то все електронне листування в суд подавати 
не варто. Воно може бути свідченням домовленостей між контрагентами, але і тільки. Таке 
листування вряд чи буде мати значення, якщо, наприклад, одна із сторін склала акт наданих 
послуг, проте її контрагент стверджує, що не погоджував такий акт і не приймав надані послуги. 
Так, в одному з рішень ВГСУ наголосив, що суду СТОВ "Д" 29.05.2015 о 10-18-54 год. з 
офіційної електронної адреси СТОВ "Д" на електронну адресу "____@ukr.net" було 
відправлено електронного листа із вкладенням п'яти файлів, одним із яких була сканкопія 
листа СТОВ "Д" про настання форс-мажорних обставин на ім'я голови правління ПАТ "АФ", 
доказами чого є відповідні скриншоти.  
Водночас, як встановив суд, офіційними електронними адресами ПАТ "АФ" є info@____.gov.ua 
та press@_____.gov.ua. Доказів надсилання повідомлень за вказаними адресами СТОВ "Д" не 
надано, а надані відповідачем скриншоти не є належними та допустимими доказами 
направлення повідомлення про настання форс-мажору. 
Відтак суд стягнув з СТОВ "Д" на користь ПАТ "АФ" суму заборгованості за невиконання 
договору попри наявність форс-мажору. 
Під час розгляду іншої справи, господарські суди дослідили, що з наданої фізособою-
підприємцем копії веб-сторінки (роздрук електронної пошти yandex.ru) станом на 08.04.2016 
р., з адреси _______@yandex.ru, отримувач: Pavlo T., було надіслано 5 файлів, які мають 
найменування: "договор.jpg, договор 001.jpg., договор 002.jpg, заявка jpg".  
Чи може така сканкопія свідчити про укладення договору перевезення, прийняття заявки на 
перевезення та погодження розміру провізної плати? Господарські суди вирішили, що ні. 
А ВГСУ підтримав висновки попередніх судових  інстанцій, які відмовили фізособі-підприємцю у 
стягненні коштів за оплату перевезення, а сам договір перевезення визнав таким, що не 
укладався. 
Тобто навіть наявність договірних відносин довести листуванням за допомогою електронної 
пошти у суді буває важко. Що ж говорити про доведення факту постачання товарів, надання 
послуг або виконання робіт?  
 
Порядок ведення ділового листування має бути узгоджений у договорі 
Використання сучасних технологій не лише скорочує час, який витрачається на ділові 
переговори, а й передбачає безліч можливостей перевірити контрагента та відомості, що 
надсилаються ним та/або вказуються у складених документах чи листах. 
Проте навіть у таких ситуаціях треба бути максимально обачним. І важливо, щоб все ділове 
листування, а саме проектами договорів, видатковими накладними, актами виконаних 
робіт/наданих послуг, повідомленнями про форс-мажор, іншими важливими документами 
сторони обмінювались лише в порядку, який вони встановили та погодили — у договорі, який 
в и кл ад ен ий  н а  п ап ер і  та  п ід п и с ан ий  с то рон ам и ,  у  д о д а тк у  д о  д о г о в ор у .   
Автор не заперечує можливість визначення такого порядку в одному з електронних 
листів, але важливо врахувати два обов’язкових (на його думку) моментів: 
 сторона, яка надіслала такий лист, має отримати на нього відповідь; 
 обмін такими листами має здійснюватися за допомогою тієї електронної пошти, яку 
сторони погодили як офіційну електронну пошту для обміну документами по конкретній угоді 
(договору, правочину). 
Інакше всі ці електронні листи і передані за їх допомогою копії договорів та первинних 
документів можуть бути не визнані у суді як доказ наявності договірних відносин. І наслідки 
можуть бути невтішними для обох контрагентів. 



 

 

18) Пенсійний фонд повідомлятиме ДФСУ і Держпраці про 
недобросовісних роботодавців 

 

Затверджено Порядок обміну інформацією про відомості, що містять ознаки використання 

праці неоформлених працівників та порушень законодавства про працю 

Порядок обміну інформацією про відомості, що містять ознаки використання праці 

неоформлених працівників та порушень законодавства про працю затверджено постановою 

ПФУ від 29.05.2017 р. №11-1, яка набере чинності з дня її офіційного опублікування. 

Суб'єктами інформаційного обміну, що здійснюється відповідно до Порядку, є: 

- на центральному рівні: 

 ПФУ, що формує та веде реєстр застрахованих осіб Державного реєстру 

загальнообов'язкового державного соціального страхування, здійснює заходи щодо 

надання інформації з нього відповідно до Закону; 

 Держпраці, що забезпечує реалізацію державної політики з питань нагляду та контролю 

за додержанням законодавства про працю; 

 ДФСУ, що забезпечує збір та ведення обліку надходжень від сплати ЄСВ, формує та 

веде реєстр страхувальників Державного реєстру загальнообов'язкового державного 

соціального страхування, здійснює заходи щодо забезпечення доступу до Державного 

реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування відповідно до Закону. 

- на територіальному рівні: 

 органи Пенсійного фонду України; 

 органи Державної фіскальної служби України. 

  

  

Які дані надаватимуться суб'єктами інформаційного обміну на центральному рівні 

Пенсійний фонд надаватиме Держпраці інформацію, що включає дані про: 

 застрахованих осіб, які працюють за сумісництвом у 5-ти та більше страхувальників; 

 застрахованих осіб, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими 

договорами у одного страхувальника більше року; 

 страхувальників, у яких кількість застрахованих осіб, які виконують роботи (надають 

послуги) за цивільно-правовими договорами, більше ніж чисельність штатних працівників у 

звітному місяці та/або їх кількість значно збільшено у порівнянні з попереднім звітним 

місяцем; 

 страхувальників, які у звітному місяці збільшили на 20% та більше кількість 

застрахованих осіб з ознакою "неповний робочий час"; 

 страхувальників, які нараховують зарплату нижче законодавчо встановленого розміру 

мінімальної заробітної плати за основним місцем роботи, крім тих, які у звітності заповнили 

ознаку "неповний робочий час", та тих, які розпочали та закінчили трудові відносини у 

звітному місяці; 

 страхувальників, у яких у звітному місяці відображено початок трудових відносин з 

працівником, але які не подали повідомлення про прийняття працівника на роботу; 

 страхувальників, які у звітному місяці надали відомості про застрахованих осіб, які 

перебували у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю понад встановлену 

законодавством та яким нарахування заробітної плати не здійснювалось; 

 страхувальників, у яких протягом року показники кількості застрахованих осіб та 

загальної суми нарахованої заробітної плати не змінювались; 



 страхувальників, у яких у звітному місяці відбулось зменшення штатної чисельності 

працівників на 10% і більше порівняно з попереднім звітним місяцем. 

Державній фіскальній службі Пенсійний фонд надаватиме інформацію, яка включає дані про 

страхувальників, які: 

 нараховують зарплату нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної 

плати за основним місцем роботи, крім тих, які у звітності заповнили ознаку "неповний 

робочий час", та тих, які розпочали та закінчили трудові відносини у звітному місяці; 

 у звітному місяці порушили вимоги частини п'ятої статті 8 Закону; 

 подали повідомлення про прийняття працівника на роботу, але не відобразили дані про 

нараховану йому заробітну плату за відповідний місяць та дату закінчення трудових 

відносин. 

За результатами опрацювання відомостей реєстру застрахованих осіб Державного реєстру 

загальнообов'язкового державного соціального страхування Держпраці надаватиме ПФУ 

інформацію, що включає відомості: 

 про виявлені факти порушень законодавства про оплату праці за результатами 

перевірок страхувальників (у розрізі застрахованих осіб); 

 про встановлення фактів допуску працівника до роботи без оформлення трудового 

договору (контракту) (у розрізі застрахованих осіб); 

 про застосовані заходи реагування за порушення законодавства про працю. 

  

Які дані надаватимуть суб'єкти інформаційного обміну на територіальному рівні 

Територіальні органи ДФСУ надаватимуть органам Пенсійного фонду інформацію про: 

 виявлені в ході перевірок факти допуску працівника до роботи без оформлення 

трудового договору (контракту) у розрізі страхувальників; 

 узгоджені суми донарахованого ЄСВ, у тому числі по страхувальниках, які порушили 

вимоги частини п'ятої статті 8 Закону про ЄСВ, за результатами перевірок у розрізі 

страхувальників. 

  

  
  
                                                           
i
 Ось у цьому місці в оприлюдненому Порядку складання декларації очевидна помилка – адже у формі 

додатку Ф2 в цьому рядку зазначено військовий збір (і це логічно), а в порядку його заповнення 

зазначено ПДФО (що неправильно). Сподіватимемося, що Мінфін цю помилку помітить і швидко 

виправить. До зміни форми декларації це виправлення, звісно, не призведе.  


