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ДЛЯ ВСІХ 

Індекс інфляції за вересень 2018 р. – 
101,9% 

 

Із 1 жовтня діє новий Порядок отримання 
допомоги від Соцстраху 

Із 01.10.2018р. запрацював новий 
порядок отримання страхових випат від 
Фонду соцстрахування з тимчасової втрати 
працездатності. 

1. Для страхових виплат потрібна 
довідка про стаж 

Важливо, що в новому Порядку №12 
чітко передбачено, що з 1 жовтня виплати за 
лікарняними листками проводитимуть тільки 
при наявності довідки про підтвердження 
стажу «Дані про трудовий та страховий 
стаж». 

Довідку можуть отримати як 
роботодавці, так і працівники - в 
електронному вигляді за наявності ЕЦП або 
безпосередньо в органах ПФУ. 

2. На подання заяви-розрахунку є 5 
робочих днів 

Новацією ж даного порядку є 
встановлення строку подання 
роботодавцями Фонду заяви-розрахунку. 

Раніше таких строків для подання 
заяви-розрахунку встановлено не було. 

Із 1 жовтня заяву-розрахунок, на 
підставі якої роботодавець зможе отримати 
фінансування сум матеріального 
забезпечення, подають до Фонду 
соцстрахування на протязі 5 робочих днів з 
дати прийняття рішення комісії 
(уповноваженого) із соцстрахування 
підприємства про призначення матеріального 
забезпечення. Відлік рахується від дати 
затвердження протоколу засідання комісії 
із соцстрахування (рішення 
уповноваженого). 

При цьому санкцій за несвоєчасну 
подачу заяви-розрахунку, ні в новому 
Порядку №12, ні в чинному Законі №1105 не 
встановлено. 

Оскільки Порядок №12 запрацював 
нещодавно, відсутні в ньому норми або не 
узгоджені з чинним законодавством 
(наприклад, із Законом №1105) наявні норми, 
ще не встигли пройти випробування на 
практиці. 

Очевидно, що відсутність санкцій за 
порушення нової вимоги (подачі заяви-
розрахунку на протязі 5 робочих днів) автори 
Порядку №12 ще просто не побачили. 

Із огляду на це, відмовити у 
фінансуванні підприємству, яке подало заяву-
розрахунок невчасно, формально, на даний 
момент не можуть. Для цього немає підстав 
ні в Порядку №12, ні в Законі №1105 (див. 
ст.45). 

Та попри це, роботодавці вправі 
звернутися за роз'ясненнями щодо 
відповідальності за несвоєчасне подання 
заяв-розрахунків, безпосередньо до Фонду 
соцстрахування. 

Порядком №12 також передбачено, 
що подати Заяву-розрахунок можна: 

— у паперовому вигляді особисто до 
ФСС; 

— надіславши в електронному вигляді 
із застосуванням електронного цифрового 
підпису. Заява-розрахунок у паперовому 
вигляді формується у двох примірниках: один 
– подається до Фонду, другий – зберігається 
у страхувальника разом з документами, на 
підставі яких призначено матеріальне 
забезпечення. 

На роботу із заявою-розрахунком 
Фонду, як і раніше, відведено 10 робочих 
днів. За цей час Фонд  має перевірити заяву-
розрахунок, надати рекомендації за 
результатами перевірки, перерахувати 
страхувальникові фінансування або надати 
обґрунтовану відмову в прийнятті заяви-
розрахунку. 

Єдине, тепер у п.8 Порядку 
№12 закріплено право Фонду за потреби 
здійснювати обмін інформацією зі 
страхувальником шляхом направлення 
запиту з метою уточнення інформації, 
наведеної в заяві-розрахунку. 
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3. З’явилася нова звітність перед 
Фондом 

Після надходження коштів та їх 
виплати застрахованим працівникам, 
роботодавець має  подавати до Фонду 
Повідомлення про проведення виплат 
застрахованим особам. Строк його подання 
— 1 місяць з дня проведення виплат 

Мета такого звітування – повідомити 
Фонд про те, що кошти виплачено в повному 
обсязі і в призначений строк (строки). Форма 
Повідомлення затверджена в додатку 2 до 
Порядку №12.  

Таке Повідомлення роботодавець 
може направити ФСС (п. 10 Порядку № 12): в 
електронному вигляді з використанням 
електронного цифрового підпису; листом з 
повідомленням; особисто до відділення ФСС. 

Постанова Правління ФСС України від 
19.07.2018р. №12 

 

 

ЗМІНИ ДО НОРМАТИВНИХ АКТІВ 

Змінено форму податкової накладної 

Мінфін затвердив зміни до форми 
податкової накладної та Порядку заповнення 
податкової накладної, затверджених наказом 
Мінфіну України від 31.12.2015р. №1307. 

Коротко, зміни полягають у 
наступному: 

по-перше, у ПН потрібно буде 
зазначати податковий номер платника 
податку відповідно Порядку обліку платників 
податків і зборів, затвердженого наказом 
Мінфіну України від 09.12.2011 р. № 1588. 

по-друге, у табличній частині ПН 
з’явиться графа «Сума податку на додану 
вартість» (графа 11 оновленої форми). Ця 
графа повинна буде заповнятися у гривнях з 
копійками із зазначенням після коми до 6 
знака включно. 

Аналогічних змін зазнає й форма 
розрахунку коригування до ПН. 

по-третє, у разі складання зведеної 
ПН у графі «Зведена податкова накладна» 
замість позначки «Х» потрібно буде 
зазначати код ознаки: 

1 — у разі нарахування податкових 
зобов’язань відповідно до п. 198.5 ПКУ; 

2 — у разі нарахування податкових 
зобов’язань відповідно до п. 199.1 ПКУ; 

3 — у разі складання зведених 
податкових накладних, особливості 
заповнення яких викладені у п.15 Порядку 
№1307; 

4 — у разі складання зведених 
податкових накладних, особливості 
заповнення яких викладені у п.19 Порядку 
№1307. 

У межах цих змін тепер обов’язком 
ДФС є визначення умовних кодів причин 
коригування та їх оприлюднення на 
власному офіційному веб-сайті. 

Наказ Мінфіну України від 17.09.2018р. 
№763. Набирає чинності з першого числа місяця, 

що настає за місяцем його офіційного 
опублікування, крім абз.2 п.6 та п.8 Змін до 
Порядку заповнення податкової накладної, 
затверджених цим наказом, які набирають 

чинності з 01.01.2020р. 

Затверджено реєстр великих платників 
податків на 2019 рік 

Після включення платника податків до 
Реєстру великих платників й отримання 
повідомлення ДФС України про таке 
включення платник податків зобов’язаний 
стати на облік у контролюючому органі, що 
здійснює супроводження великих платників 
податків, з початку податкового періоду 
(календарного року), на який сформовано 
цей Реєстр: http://kr.sfs.gov.ua/media-
ark/news-ark/354521.html. 

 

Наказ ДФСУ від 26.09.2018р. №617 

Видобувні компанії вперше звітуватимуть 
про платежі на користь держави за 
результатами 2018 року 

Відбулося запровадження цілої низки 
звітів, що покликані висвітлити чимало 
аспектів діяльності видобувних компаній. 

Одним із таких звітів є  Звіт про 
платежі на користь держави, який містить: 

- узагальнену інформацію про 
діяльність суб'єктів господарювання, які 
здійснюють діяльність у видобувних галузях, 

https://i.factor.ua/ukr/journals/buh911/2018/september/issue-40/www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/958546
http://kr.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/354521.html
http://kr.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/354521.html
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необхідну для забезпечення прозорості у 
видобувних галузях у звітному періоді; 

- деталізовану інформацію про 
податки і збори, інші платежі, сплачені або 
належні до сплати отримувачам платежів 
такими суб'єктами у звітному періоді. 

Відповідно до ст. 6 Закону № 2545, 
указаний Звіт міститиме: 

- загальну суму платежів (у т. ч. за 
кожним видом платежів); 

- загальну суму платежів із рентної 
плати за користування надрами для 
видобування корисних копалин, плати за 
землю та екологічного податку щодо кожної 
окремої проектної діяльностіі щодо кожного 
виду таких платежів; 

- відомості про валюту, в якій 
здійснювалися платежі; 

- звітний період, в якому 
здійснювалися платежі; 

- опис виду діяльності у видобувній 
галузі, у зв'язку з якою здійснювалися 
платежі; 

- перелік окремих видів проектної 
діяльності, які прямо чи опосередковано 
реалізуються, та основні характеристики 
такої діяльності; 

- відомості про участь у соцпроектах 
чи програмах та загальна сума платежів 
щодо кожного соцпроекту чи програми з 
окремим визначенням тих, що реалізуються в 
місцях розміщення виробничих потужностей; 

- обсяги видобутку за видом 
відповідної проектної діяльності; 

- середньооблікову кількість 
працівників протягом звітного періоду; 

- обсяги фінансування та допомоги, 
отриманих від органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування, а також 
підконтрольних їм суб'єктів; 

- інформацію щодо кінцевих 
бенефіціарних власників (контролерів) у 
звітному періоді; 

- аудиторський звіт за звітний період 
(для суб'єктів, які зобов'язані проводити 
аудит фінзвітності). 

Крім того, невід'ємною частиною звіту 
будуть акти звірки платежів за податками, 
зборами та ЄСВ між добувною компанією та 

одержувачем платежів, якщо такі акти 
складалися. 

Першим обов'язковим звітним 
періодом є 2018 рік (п. 5 розд. IV Закону № 
2545). 

Відповідні уточнення щодо звітності 
видобувних компаній будуть внесені і до 
Закону про бухоблік. 

Закон України «Про забезпечення 
прозорості у видобувних галузях» від 

18.09.2018р. №2545-VIII. Набирає чинності через 
30 днів з дня його опублікування – 16.11.2018р. 

Зрозуміло, що нічого не зрозуміло: Мінфін 
підкоригував правила застосування РРО 

Мінфін вніс численні зміни до 
Порядків, затверджених наказом Мінфіну від 
14.06.2016р. №547: 

 реєстрації і застосування РРО, що 
застосовуються для реєстрації 
розрахункових операцій за товари 
(послуги); 

 реєстрації і застосування РРО, що 
застосовуються для реєстрації операцій з 
купівлі-продажу іноземної валюти; 

 реєстрації та ведення РК, КОРО; 

 опломбування РРО. 

Крім того, викладено в новій редакції 
численні форми заяв, довідок і т.д., 
починаючи з форми № 1-РРО "Заява про 
реєстрацію реєстратора розрахункових 
операцій" і Розрахункової книжки до форми 
№ 1-ЦСО "Довідка про опломбування 
реєстратора розрахункових операцій". 

Основними цілями даного документа 
Мінфін назвав: 

- спрощення процедур реєстрації РРО 
та введення їх в експлуатацію; 

- впровадження при реєстрації і 
застосуванні РРО обміну інформацією в 
електронному вигляді; 

- спрощення вимог щодо ведення 
КОРО. 

Зміни набудуть практичної сили після 
набрання чинності нормативки Мінфіну щодо 
порядків ведення реєстру примірників РРО та 
реєстру ЦСО РРО. 

Наказ Мінфіну України від 20.09.2018р. 
№773. Чинний з 01.10.2018р.  

https://www.minfin.gov.ua/news/view/nakazy-ministerstva-finansiv-?category=aspekti-roboti
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Оновлено довідку про відсутність 
заборгованості з податків 

Мінфін затвердив новий Порядок 
надання довідки про відсутність 
заборгованості з платежів, контроль за 
справлянням яких покладено на органи 
контролю. 

Також оновлено форми: 

 довідки про відсутність заборгованості з 
платежів, контроль за справлянням яких 
покладено на контролюючі органи; 

 заяви про надання довідки про відсутність 
заборгованості з платежів, контроль за 
справлянням яких покладено на 
контролюючі органи. 

Щоб отримати довідку, платник подає 
заяву в електронній або паперовій формі. 
Довідку або відмову про її видачу готують 
протягом п’яти робочих днів із дня, 
наступного за днем отримання заяви. 

Строк дії довідки — 10 календарних 
днів із дати її формування. 

Наказ Мінфіну України від 03.09.2018р. №733 

З’явився Порядок встановлення 
(формування) тарифів на послуги з 
розподілу електроенергії 

Цей Порядок регулює відносини щодо 
формування ліцензіатами та/або суб'єктами 
господарювання, які планують здійснювати 
діяльність з розподілу електричної енергії, 
тарифів на послуги з розподілу електричної 
енергії та встановлення цих тарифів НКРЕКП. 

Вказані зміни спричинені запуском 
процесу реформування енергетичного ринку 
України, що відбувається відповідно до 
нового  Закону України «Про ринок 
електроенергії». 

Цей Закон передбачає впровадження 
нової моделі ринку, що включає ряд 
сегментів: ринок двосторонніх договорів, 
ринок "на добу вперед", внутрішньодобовий 
ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних 
послуг. 

Для впровадження цього Закону 
НКРЕКП затвердила ряд галузевих 
нормативно-правових актів, якими 
регламентується робота системи енергоринку 
України. Ідеться, зокрема, про:  

- Кодекс системи передач; 

- Кодекс систем розподілу; 

- Кодекс комерційного обліку 
електричної енергії 

- проекти Правил ринку, ринків "на 
добу вперед" і внутрішньодобових, 
роздрібного ринку електричної енергії.  

Для реалізації закону передбачається 
дворічний перехідний період. 

Постанова НКРЕ від 05.10.2018р. №1175. 
Набирає чинності з дня, наступного за днем її 

опублікування в  газеті «Урядовий кур'єр» 

Затверджено Правила надання доступу до 
інфраструктури об'єкта електроенергетики 

Ці Правила встановлюють загальний 
порядок здійснення доступу до 
інфраструктури об'єктів електроенергетики 
незалежно від форми власності для 
розташування технічних засобів 
телекомунікацій та порядок взаємодії 
власника (володільця) інфраструктури об'єкта 
електроенергетики і замовника доступу до 
інфраструктури об'єкта електроенергетики. 

Постанова КМУ від 18.07.2018р. №853. 
Набере чинності з  дня  її  офіційного  

опублікування. 

 

 

РОЗ’ЯСНЕННЯ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ 

Розрахункові операції 

При інкасації готівки з кількох РРО 
складається одна супровідна відомість 

ДФС пояснила, що у разі проведення 
інкасації з господарської одиниці (магазину, 
тощо) при наявності декількох або більше 
РРО складається одна супровідна відомість 
до сумки з готівковою виручкою (готівкою), 
засвідчена підписом та відбитком печатки 
інкасатора-збирача. 

ІПК ДФСУ від 18.10.2018р. №4477/6/99-99-
14-05-01-15/ІПК 
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МСФЗ 

Хто придумав, той і роз’яснює: тлумачити 
МСФЗ мають британці  

З огляду на те, що МСФЗ приймаються 
Радою з міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (м. Лондон, Велика 
Британія), їх тлумачення Міністерством 
фінансів України не здійснюється. 

Натомість відповідно до п.42 
Конституції Фонду міжнародних стандартів 
фінансової звітності функція з тлумачення 
застосування МСФЗ покладена на Комітет 
з тлумачень міжнародних стандартів 
фінансової звітності (далі – Комітет). 

Згідно з пунктами 5.14 – 5.22 довідника 
з належних правових процедур Ради з 
міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку та Комітету будь-яка окрема особа 
або організація може за встановленою 
формою подати пропозиції щодо 
можливих питань порядку денного на 
розгляд Комітету. 

Така пропозиція має охоплювати опис 
питання, стислий опис поточних 
бухгалтерських практик із визначенням 
основних альтернатив та підстави для 
вирішення питання Комітетом. 

Лист Мінфіну України від 
24.09.2018р.  №35210-06-5/24914 

Податок на прибуток 

Якщо виконавчий документ 
пред’являтиметься повторно, не має 
підстав для  визнання заборгованості 
безнадійною 

ДФСУ зазначила: якщо постановою 
про повернення виконавчого документа 
встановлено термін повторного пред’явлення 
для виконання виконавчого документа (тобто 
виконавче провадження по справі не 
закрито), дії щодо примусового стягнення 
майна боржника тривають, то відсутні 
підстави для визнання такого боргу 
безнадійним згідно з пп.14.1.11 ПКУ. 

ІПК ДФСУ від 28.09.2018р. №4196/ІПК/28-
10-27-01-11 

ДФС визнала, що 30%-коригування 
фінрезультату можливе лише за 
результатми року 

Оскільки можливість дотримання 
платниками податків процедури ідентифікації 
контрольованої або неконтрольованої 
господарської операції, а також методології 
визначення ціни такої операції за принципом 
«витягнутої руки» відповідно до вимог ст. 39 
ПКУ існує лише за підсумками податкового 
(звітного) року, коригування (збільшення) 
фінансового результату відповідно до п.п. 
140.5.4 п. 140.5 ст. 140 ПКУ за результатами 
податкового (звітного) кварталу, півріччя, 9 
місяців платником податку не здійснюється. 

За роз’ясненням із категорії 102.13 ЗІР 

Контрольовані операції 

Зарахування боргу за інвалютною 
позикою до статутного капіталу – не КО 

ДФС розглянула лист щодо 
оподаткування операцій із внесення до 
статутного капіталу прав вимоги 
заборгованості перед нерезидентом-
засновником у розмірі неповернутого кредиту.  

Висновок контролерів наступний: 
положеннями ПКУ не передбачено 
коригування бухфінрезультату на 
різниці по операціях із внесення 
грошових прав вимоги до статутного 
капіталу товариства. 

Операція із погашення заборгованості 
за основною сумою позики (без врахування 
процентів за нею), а також операція з 
внесення додаткового вкладу грошовими 
коштами нерезидентом-позикодавцем до 
статутного капіталу резидента-позичальника 
не підпадають під визначення 
контрольованих та не підлягають 
відображенню у Звіті про КО. 

Сума погашених кредитів і суми 
отриманих у грошовій формі інвестицій не 
враховуються при визначенні вартісного 
критерію КО. При цьому, сума нарахованих 
процентів за кредитами підлягає врахуванню 
при визначенні вартісного критерію КО. 

ІПК ДФСУ від 22.10.2018р. №4502/6/99-99-
15-02-02-15/ІПК 
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Звітність 

Подання прибуткової декларації 
прив’язано до будь-яких змін у структурі 
фінзвітності, а не до наявності об’єкта 
оподаткування 

Навіть за повної відсутності 
господарської діяльності, якщо в звітному 
періоді в балансі відбуваються зміни 
(наприклад, відображається формування 
статутного капіталу), платнику слід подавати і 
податкову декларацію, і додатки до неї (чим, 
власне, і є фінзвітність). 

Платники податку на прибуток 
підприємств мають право не подавати 
податкову декларацію і фінансову звітність в 
разі відсутності об'єктів оподаткування або 
показників, що підлягають декларуванню 
відповідно до вимог ПКУ, за умови 
відсутності показників у фінансовій 
звітності, оскільки вона подається як 
додаток до податкової декларації. 

При цьому, податківці повідомили, що 
в ПКУ не визначені особливості щодо порядку 
подання (наприклад, призупинення подання) 
декларацій з податку на прибуток 
підприємств на період застосування до 
платника податків персональних спеціальних 
економічних та інших обмежувальних заходів 
(санкцій). 

ІПК ДФСУ від 08.08.2018р. №3460/6/99-99-
15-02-01-15/ІПК 

Податок на репатріацію 

Залік заборгованостей за інвалютними 
відсотками та за внеском у статкапітал – 
підстава для податку на репатріацію 

Податківці роз’яснили: якщо у 
збільшення статутного капіталу 
зараховуються невиплачені нерезиденту 
проценти за кредитом, такі проценти 
підлягають оподаткуванню відповідно до 
положень п.141.4 ПКУ незалежно від способу 
виплати такого доходу. 

При цьому податок з доходів 
нерезидентів у вигляді процентів сплачується 
під час зарахування зустрічної однорідної 

вимоги (тобто, на дату взаємної угоди про 
зарахуування зустрічних однорідних вимог). 

ІПК ДФСУ від 19.10.2018р. №4494/6/99-99-
15-02-02-15/ІПК 

ПДВ 

Валютний курс для експортної ПН: на що 
орієнтуватися 

При експорті товарів датою 
виникнення податкового зобов’язання з ПДВ, 
є дата оформлення митної декларації, яка 
відображає завершення процедури митного 
оформлення експортної операції, що 
визначається за фактом проставлення 
посадовою особою митного органу на всіх 
аркушах такої декларації відбитку особистої 
номерної печатки, що засвідчує факт 
перетинання митного кордону України, а в 
разі електронного декларування – за фактом 
засвідчення електронним цифровим підписом 
посадової особи митного органу електронної 
митної декларації, після перетворення її у 
візуальну форму. 

На дату виникнення податкового 
зобов’язання платник ПДВ – експортер 
складає податкову накладну з урахуванням 
офіційного курсу гривні до іноземних 
валют та курсу банківських металів, 
який встановлено НБУ у попередній 
робочий день. 

За матеріалами категорія 101.09 ЗІР 

При передачі ОЗ у разі виділу 
підприємства, ПДВ не нараховують і 
фінрезультат не коригують 

Якщо підприємство реорганізується 
шляхом виділу та передає частину майна за 
розподільчим балансом до іншої юридичної 
особи, нараховувати податкові зобов’язання з 
ПДВ на підставі вартості товарів/послуг, 
необоротних активів, що передають, не 
потрібно. 

Для оподаткування податком на 
прибуток не передбачено різниць за 
операціями з передачі за розподільчим 
балансом основних засобів у разі виділу 
підприємства для коригування фінрезультату 
до оподаткування. Такі операції 
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відображають за правилами бухобліку під час 
формування фінансового результату до 
оподаткування. 

Лист ДФС від 25.09.2018р. №4145/6/99-
99-15-03-02-15/ІПК 

Як оподатковувати отримані від 
нерезидента послуги хостингу 

У разі придбання у нерезидента послуг 
з хостингу програмного забезпечення в 
акаунті, який надано платнику податку в 
хмарному сервісі нерезидента, птанику 
потрібно: 

- при виплаті на користь нерезидента 
платежів за оренду сервера (дискового 
місця)  утримати та перерахувати до 
бюджету 15% податку на 
репатріацію  якщо інше не встановлено 
правилами міжнародного договору 
(пп.141.4.1 ПКУ). 

- якщо операції з постачання послуг 
резиденту-платнику ПДВ, зазначених у п. 
186.3 ПКУ, здійснює безпосередньо 
нерезидент (а не його постійне 
представництво, зареєстроване як платник 
ПДВ), то операція з постачання таких 
послуг є об’єктом оподаткування ПДВ. Так як 
місцем їх постачання вважається місце, в 
якому отримувач послуг (резидент-платник 
ПДВ) зареєстрований як суб’єкт 
господарювання (у цьому випадку на митній 
території України), та відповідно отримувач 
послуг (резидент-платник ПДВ) є 
відповідальним за нарахування та сплату 
ПДВ до бюджету за такою операцією. 

- якщо ж операції з постачання послуг 
резиденту-платнику ПДВ, які НЕ зазначені у 
п.186.3 ПКУ, здійснює безпосередньо 
нерезидент (а не його постійне 
представництво, зареєстроване як платник 
ПДВ), то операція з постачання таких 
послуг НЕ є об’єктом оподаткування ПДВ, 
оскільки місцем їх постачання 
вважається місце реєстрації їх постачальника 
(нерезидента), а саме територія, що 
знаходиться за межами митної території 
України. 

ІПК ДФСУ від 24.09.2018р. №4129/6/99-99-
15-02-02-15/ІПК 

Постачальник зменшив ціну на вже 
проданий товар – можна відкоригувати 
ПДВ 

Підприємство постачає товар за ціною, 
нижчою ціни його придбання, тому 
підприємство здійснює нарахування ПДВ 
відповідно до п.188.1 ПКУ — виходячи з суми 
перевищення ціни придбання над ціною 
постачання. Якщо відповідно до умов 
договору, після виконання 
підприємством визначених об’ємів 
продажу, постачальник зменшує ціни на 
товар, який постачався підприємству, та 
який підприємство постачало покупцям,  
відповідно до ст.192 ПКУ, постачальник 
зменшує свої ПДВ-зобов’язання, а 
підприємство-покупець — податковий 
кредит. При цьому підприємство –покупець у 
такому разі може зменшити свої ПДВ-
зобов’язання, що нараховувалися на суму 
перевищення ціни придбання над ціною 
постачання. 

Податківці стосовно цієї 
ситуації зазначили: якщо після реєстрації в 
ЄРПН зведеної податкової накладної, 
складеної виходячи з перевищення ціни 
придбання/звичайної ціни/балансової 
(залишкової) вартості товарів/послуг над 
фактичною ціною їх 
постачання відбувається зменшення 
вартості придбаних товарів/послуг, 
продавець на дату реєстрації в ЄРПН РК до 
відповідної ПН, складеного у зв’язку зі 
зменшенням вартості придбаних 
товарів/послуг, має право скласти РК до 
такої зведеної ПН. 

ІПК від 28.09.2018р. №4231/6/99-99-15-03-
02-15/ІПК 

ПДФО, ВЗ, ЄСВ 

Зарплата за час вимушеного прогулу не 
обкладається ЄСВ 

У випадках примусового виконання 
рішень суду щодо стягнення зарплати на 
користь працівника за час вимушеного 
прогулу, державний виконавець здійснює 
необхідні заходи щодо своєчасного і повного 
виконання судового рішення у спосіб і в 
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порядку, що визначені виконавчим 
документом, а отже, і рішенням суду. 

При цьому нарахування податків, 
зборів та інших платежів на суми стягнутої 
заробітної плати працівника Законом про 
виконавче провадження не передбачено. 

Тому суми зарплати, стягнуті за 
рішенням суду на користь працівника 
згідно з виконавчим листом, не є базою 
нарахування ЄСВ. 

За матеріалами ГУ ДФС у Дніпропетровській 
області: http://dp.sfs.gov.ua/media-ark/news-

ark/352143.html 

Якщо «придивитися»: при поверненні 
подарунка фізособі податківці бачать 
ПДФО 

Вартість будь-якого подарунка, що 
отримують особи, які не є членами сім’ї 
дарувальника першого і другого ступенів 
споріднення, оподатковують ПДФО за 
ставкою 5% і військовим збором за ставкою 
1,5%. 

Податківці зазначають, що коли 
дарунок повертають дарувальникові за 
взаємною згодою сторін внаслідок розірвання 
договору дарування, це слід вважати новим 
договором дарування. При цьому об’єкт 
оподаткування виникає у фізособи, якій 
повернули подарунок. 

Лист ДФС від 09.10.2018р. №4366/Т/99-99-13-02-
03-14/ІПК 

Трудові відносини 

Прийняття на роботу внутрішньо 
переміщених осіб здійснюється без 
випробування 

Згідно із ст.26 КЗпП, при укладенні 
трудового договору може бути обумовлене 
угодою сторін випробування з метою 
перевірки відповідності працівника роботі, яка 
йому доручається. Умова про випробування 
повинна бути застережена в наказі 
(розпорядженні) про прийняття на роботу. 

У період випробування на працівників 
поширюється законодавство про працю. 

Випробування не встановлюється при 
прийнятті на роботу, зокрема внутрішньо 
переміщених осіб. 

За матеріалами ГУ ДФС у Дніпропетровській 
області: http://dp.sfs.gov.ua/media-ark/news-

ark/352672.html  

Штраф за неправильну назву посади - 1 
мінімалка 

Під час інспекційного відвідування 
(невиїзного інспектування) інспектор праці 
може перевіряти, чи правильно внесли до 
трудової книжки відомості про роботу, в т. ч. 
назву посади. 

Якщо найменування професії і посади 
не відповідає Національному класифікатору 
України ДК 003:2010 «Класифікатор 
професій», підприємству загрожує штраф. 
Його розмір становить одну мінімальну 
зарплату. 

Лист Держпраці від 24.09.2018р. 
№4501/4/4.3-зв-18 

Щомісячне переукладання договорів ЦПХ 
– сигнал приховування трудових відносин 

У ході інспекційного відвідування 
Управлінням Держпраці у Хмельницькій 
області встановлено, що у видавництві, 
станом на 20 вересня 2018 року, на предмет 
дослідження оформлення трудових відносин 
із усіма найманими працівниками, 
підприємством, крім решти документів, 
було  надано договори про виконання 
разових робіт.  

У ході аналізу наданих документів 
було з’ясовано, що в період з 01.01.2018р. по 
31.08.2018р. зазначені  працівники 
працювали по договорах ЦПХ із 
щомісячним їх переукладенням. 

«Разова робота» вказана у документах 
поіменованих як «договір про виконання 
разової роботи», співпадає із назвами та 
ознаками і обов’язками для цілого ряду 
професій, (робіт) передбачених нині діючим 
Класифікатором професій посад робіт  ДК 
003:2010, які можуть виконуватися окремою 
фізособою – працівником, лише в рамках 
трудових відносин (виробничого процесу), 
тобто на умовах трудового договору, або за 
наявності необхідних дозвільних документів 

http://dp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/352143.html
http://dp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/352143.html
http://dp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/352672.html
http://dp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/352672.html
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(дозволів, ліцензій, декларацій, 
свідоцтв,  нарядів тощо) на проведення 
відповідної категорії робіт, надання послуг. 

Спеціалісти Держпраці акцентують на 
тому, що за ЦПД процес організації трудової 
діяльності залишається за його межами, 
метою договору є отримання певного 
матеріального результату. Тому ЦПД 
застосовуються, як правило, для 
виконання разової конкретної роботи, 
що спрямована на одержання 
результатів і у разі досягнення цієї 
мети, договір вважається виконаним і 
дія його припиняється. 

За матеріалами ГУ Держпраці у 
Хмельницькій області: 

http://km.dsp.gov.ua/news/800-mayzhe-dva-mlyoni-
dovedetsya-splatiti-vidavnictvu-za-pdmnu-trudovih-

vdnosin-civlno-pravovimi.html 

Створювати нові комісії із соцстрахування 
не потрібно 

Соцстрах повідомив: комісіям із 
соціального страхування, які створені і діють 
у страхувальників до 27.07.2018 р., вносити 
зміни в документи, на підставі яких вони були 
створені до дати набрання чинності 
Положенням про комісію (уповноваженого) із 
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою 
працездатності, затвердженим постановою 
Правління ФСС України від 19.07.2018р. 
№13, не потрібно. 

Водночас, з 27.07.2018 р. комісії із 
соціального страхування у своїй діяльності 
повинні керуватися нормами Положення 
№13. Це означає, що форму протоколу 
комісія із соцстраху з 27.07.2018 р. повинна 
використати нову. 

Лист ФСС України  від 13.09.2018р. №2.4-15-2951 

СУДОВА ПРАКТИКА 

Повідомивши ДФС про втрату первинки, 
відповідальності не уникнути 

Під час проведення перевірки 
фахівцем контролюючого органу встановлено 
порушення положень п.44.3 ПКУ, а саме 
незабезпечення зберігання документів, 
пов'язаних із виконанням вимог 

законодавства, контроль за дотриманням 
якого покладено на контролюючі органи, не 
менш як 1095 днів з дня подання податкової 
звітності, для складання якої 
використовуються зазначені документи, 
Верховний Суд погодився з висновками 
попередніх судів щодо правомірності 
застосування до позивача суми штрафних 
(фінансових) санкцій в розмірі 510 грн. 

Усе тому, що положеннями п.121.1 
ПКУ передбачено відповідальність, зокрема, 
за незабезпечення платником податків 
зберігання первинних документів. Разом з 
тим, диспозиція п.121.1 ПКУ застосовується в 
т.ч. і у випадку вчинення бездіяльності щодо 
організації належного та безпечного 
зберігання первинних документів (прийому-
передачі, транспортування тощо). 

Крім того, судами першої та 
апеляційної інстанції відзначено: дії платника 
податків щодо повідомлення контролюючого 
органу про втрату, пошкодження або 
дострокове знищення документів, зазначених 
в пунктах 44.1, 44.3 ПКУ, не звільняють 
його від відповідальності, а лише дають 
можливість з дня, що настає за днем 
надходження повідомлення до 
контролюючого органу, протягом 90 
календарних днів відновити втрачені 
документи. 

Постанова ВСУ від 12.09.2018р. у справі 
№815/7386/16:  

http://reyestr.court.gov.ua/Review/76419476

http://km.dsp.gov.ua/news/800-mayzhe-dva-mlyoni-dovedetsya-splatiti-vidavnictvu-za-pdmnu-trudovih-vdnosin-civlno-pravovimi.html
http://km.dsp.gov.ua/news/800-mayzhe-dva-mlyoni-dovedetsya-splatiti-vidavnictvu-za-pdmnu-trudovih-vdnosin-civlno-pravovimi.html
http://km.dsp.gov.ua/news/800-mayzhe-dva-mlyoni-dovedetsya-splatiti-vidavnictvu-za-pdmnu-trudovih-vdnosin-civlno-pravovimi.html
http://reyestr.court.gov.ua/Review/76419476


 

 

 

 

 

 

 


