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ДЛЯ ВСІХ 

Перевірки під час карантину 

Мораторій на перевірки, передбачений 
п.52-2 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ, не є тотальним 
і частина перевірок таки може проводитися і під 
час карантину. 

Так, у карантин податківці можуть 
проводити не лише документальні перевірки з 
питань бюджетного відшкодування ПДВ і/або 
від'ємного значення з ПДВ на суму понад 100 
тис. грн, а й фактичні перевірки з питань: 

– обліку, ліцензування, виробництва, 
зберігання й транспортування пального, спирту 
етилового, алкогольних напоїв і тютюнових 
виробів; 

– цільового використання пального та 
спирту етилового платниками податків; 

– обладнання акцизних складів 
витратомірами-лічильниками та/або 
рівномірами-лічильниками; 

– здійснення функцій, визначених 
законодавством у сфері виробництва й обігу 
спирту етилового, алкогольних напоїв і 
тютюнових виробів, пального, з підстав, 
визначених пп.80.2.2, 80.2.3 та 80.2.5 ПКУ. 

Камеральні перевірки не заборонено, 
тож їх можуть проводити під час карантину та 
застосування обмежувальних заходів. 

А от для тих платників, що «чекають» на 
перевірку контролюючим органом вищого рівня 
в порядку контролю за діями або бездіяльністю 
посадових осіб контролюючого органу нижчого 
рівня (на підставі пп.78.1.12 ПКУ) слід зважити 
на те, що її організація і проведення можлива 
буде після завершення карантинних обмежень. 

ІПК ДПСУ від 20.08.2020р. №3469/ІПК/99-00-07-08-
01-06 

Списання ЄСВ "сплячих" ФОП - роз'яснення 
Мінфіну  

Законом України від 13.05.2020р. №592-
ІХ визначено, що підлягають списанню за 
заявою платника несплачені станом на день 
набрання чинності Закону №592, а саме з 
03.06.2020р., суми недоїмки, нараховані 
платникам ЄСВ, а саме фізичним особам - 
підприємцям на загальній системі 
оподаткування та особам, які провадять 
незалежну підприємницьку діяльність, за період 

з 01.01.2017р. до 03.06.2020р., а також штрафи 
та пеня, нараховані на ці суми недоїмки, у разі 
якщо такими платниками не отримано дохід 
(прибуток) від їх діяльності, що підлягає 
обкладенню податком на доходи фізичних осіб, 
та за умови подання протягом 90 календарних 
днів з дня набрання чинності Законом №592 
(тобто до 31 серпня 2020р.) : 

а) фізичними особами - підприємцями на 
загальній системі оподаткування — 
державному реєстратору за 
місцезнаходженням реєстраційної справи 
фізичної особи - підприємця заяви про 
державну реєстрацію припинення 
підприємницької діяльності та до податкового 
органу - звітності з ЄСВ за період з 1 січня 2017 
року до дня набрання чинності Законом №592 
(03.06.2020р.). Зазначена звітність подається 
платником виключно у випадку, якщо вона не 
була подана раніше; 

б) особами, які провадять незалежну 
підприємницьку діяльність до податкового 
органу за основним місцем обліку заяви про 
зняття з обліку як платника ЄСВ та звітності за 
період з 1 січня 2017 року до дня набрання 
чинності Законом №592 (03.06.2020р.). 
Зазначена звітність подається платником 
виключно у випадку, якщо вона не була подана 
раніше. 

На практиці, підприємці, які до 
03.06.2020 року подали заяви про припинення 
підприємницької діяльності, заяву про зняття з 
обліку як платника ЄСВ, але не зняті з обліку, 
отримали від ДПС відмову у списанні недоїмки 
з ЄСВ. 

З метою однозначного трактування 
положень податкового законодавства ДПСУ 
звернулася до Міністерства фінансів України з 
питання надання роз'яснення, чи 
розповсюджується дія пункту 9-15 розділу VIII 
Закону №2464 на фізичних осіб, які припинили 
діяльність до набрання чинності пунктом 5 
розділу І Закону №592-ІХ, але не зняті з обліку.  

Відповідь надав Мінфін у листі №11220-
16-62/26150 від 26.08.2020року, в якому 
зазначив, що обов'язковою умовою для 
списання заборгованості з ЄСВ є виконання 
вимог, встановлених пунктом 915 розділу VIII 
Закону №2464, зокрема, подання протягом 90 
календарних днів з 03.06.2020р. заяви про 
списання заборгованості, подання заяви 
державному реєстратору про припинення 
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підприємницької діяльності або заяви до 
податкового органу про зняття з обліку, та 
подання звітності з ЄСВ.  

Враховуючи вищенаведене, Мінфін 
дійшов висновку, що дія пункту 9-15 розділу VIII 
Закону №2464 поширюється на підприємців, які 
перебували в стані припинення до набрання 
чинності пунктом 5 розділу І Закону №592-ІХ. 

лист Мінфіну України від 26.08.2020р.№11220-16-
62/26150  

Новий районний поділ України — чи 
потрібно реєструвати за новими адресами 
нерухомість і бізнес 

Починаючи із 19.07.2020р. діє постанова 
ВРУ «Про утворення та ліквідацію районів» від 
17.07.2020р. №807-IX. Фактично ВРУ повністю 
змінила районний устрій держави — створено 
136 нових районів. 

Нові райони означають нові адреси 
місцезнаходження нерухомості, реєстрації 
юросіб та ФОП, адреси громадян. 

Проте Мін’юст роз’ясненням у листі від 
19.08.2020р. №6752/8.4.4/32-20 дещо заспокоїв 
бізнес та власників нерухомості. 

Безперебійність процесу надання послуг 
у сферах держреєстрації нерухомості та бізнесу 
гарантується також законодавчо закріпленим 
принципом "екстериторіальності". Він полягає у 
можливості реєстраційних дій будь-яким 
суб'єктом держреєстрації за 
місцезнаходженням нерухомого майна, 
юрособи, що необхідно враховувати, зокрема, у 
випадках звільнення держреєстраторів у органі, 
що ліквідується. 

Постановою змінено адміністративно-
територіальний устрій районного рівня, що 
безумовно впливає на адресну складову, що 
використовується у сферах держреєстрації 
речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень та державної реєстрації юросіб, ФОП 
та громадських формувань. 

Наразі в Єдиних та Державних реєстрах, 
держателем яких є Мін'юст, здійснюється 
ведення різного роду словників, зокрема 
словник адміністративно-територіального 
устрою України. Вказане унеможливлює 
держреєстратору вносити власноручно будь-які 
відомості адресної складової, окрім тих 
відомостей, що містяться в словниках. 

До оновлення словника адміністративно-
територіального устрою держреєстратором під 
час реєстраційної дії та обрання відповідного 
населеного пункту адреса буде відображатись з 
назвою району без врахування змін 
адміністративно-територіального устрою, 
визначеного Постановою. Водночас, вказане не 
може бути підставою для зупинення розгляду 
поданих документів чи відмови у проведенні 
реєстраційних дій, а також не може 
розглядатися як порушення порядку 
держреєстрації. 

Зазначимо, що голова ДПС запевняє, що 
платники податків не відчують незручностей у 
зв'язку з впровадженням заходів 
адміністративно-територіальної реформи, 
пов'язаних з укрупненням районів. 

лист Мін’юсту України від 19.08.2020р. 
№6752/8.4.4/32-20 

РОЗ’ЯСНЕННЯ ДЕРЖОРГАНІВ 

Податок на прибуток 

Резерви за МСФЗ та податкові різниці 

Платник податку на прибуток за МСФЗ 
створює резерви на суму штрафів та пені за 
порушення строку сплати грошових зобов'язань 
в частині: 

- штрафів і пені, нарахованих 
податковими органами та неузгоджених 
платником податку, що оскаржуються 
відповідно до положень податкового 
законодавства; 

- штрафів і пені, що з великою 
вірогідністю мають бути нарахованими 
податковими органами у майбутньому за 
фактом погашення податкового зобов'язання 
відповідно до положень податкового 
законодавства. 

З огляду на цьогорічні коригування 
пп.140.5.11 ПКУ, виникає питання, як діяти у 
ситуації, якщо визнання витрат із створення 
забезпечення (резервів) на сплату штрафів та 
пені за порушення податкового законодавства 
відображено у фінансовій звітності до 
23.05.2020, а його використання 
(визнання/нарахування зобов'язань в 
розрахунках з бюджетом) відбувається у періоді 
після 23.05.2020. 
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Контролери по цьому вказали, що 
фінансовий результат податкового (звітного) 
періоду збільшується на суму витрат на сплату 
штрафів та пені, нарахованих контролюючими 
органами за порушення вимог податкового 
законодавства після 22.05.2020. 

При цьому зазначають – відповідне 
коригування фінансового результату до 
оподаткування не стосується нарахованих сум 
штрафних (фінансових) санкцій та пені, які 
відображені у складі витрат у бухгалтерському 
обліку платником податку по 22.05.2020 
включно. 

Загалом же, фінансовий результат до 
оподаткування: 

- збільшується на суму резервів, 
створених підприємством відповідно до правил 
бухгалтерського обліку для відшкодування 
майбутніх витрат на сплату штрафів та пені, 
нарахованих контролюючими органами за 
порушення вимог податкового законодавства; 

- та зменшується на суму використання 
та коригування (зменшення) таких резервів, 
сформованих відповідно до стандартів 
бухгалтерського обліку. 

ІПК ДПС України від 20.08.2020р. №3470/ІПК/99-00-
05-05-02-06 

Ремонт ОЗ з нульовою вартістю 

Податківців розглянули питання щодо 
податкових різниць по  ОЗ які у податковому 
обліку повністю замортизовані і їх балансова 
вартість дорівнює нулю, але в бухгалтерському 
обліку ці основні засоби мають залишкову 
вартість за рахунок проведення переоцінки і 
вони використовуються у виробничій діяльності 
підприємства. 

Оскільки підприємством періодично 
ремонтує такі ОЗ для підтримання їх в 
робочому стані і понесені витрати відносить у 
бухгалтерському обліку на витрати періоду 
виникло питання - чи слід коригувати 
фінансовий результат до оподаткування. 

На це у відомстві зазначили – якщо у 
податковому обліку залишкова вартість 
основних засобів, які призначені для 
використання у господарській діяльності, 
дорівнює нулю, то витрати на ремонт таких 
основних засобів відображаються згідно з 
правилами бухгалтерського обліку і ПКУ не 
передбачено різниць для коригування 

фінансового результату до оподаткування на 
суму таких витрат. 

ІПК ДПСУ від 20.08.2020р. №3479/ІПК/99-00-05-05-
02-06 

ПДВ 

Штрафи за порушення граничних строків 
реєстрації податкових накладних — 
коментар від ДПС 

Податківці видали розширене 
роз’яснення, котре стосується останніх змін в 
частині штрафів за порушення граничних 
строків реєстрації податкових накладних. 
Йдеться про Закон України від 14.07.2020р. 
№786-ІХ «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України щодо функціонування 
електронного кабінету та спрощення роботи 
фізичних осіб-підприємців» (далі – Закон № 
786). та оновлення п.73 підрозділу 2 розділу ХХ 
«Перехідні положення» ПКУ, які чинні із 8 
серпня 2020 року. 

В ДПС нагадали, що в інформаційному 
листі №13 надавали коментарі щодо нового п. 
73, доданого Законом України № 466-IX від 
16.01.2020р. «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо 
вдосконалення адміністрування податків, 
усунення технічних та логічних 
неузгодженостей у податковому законодавстві» 
(далі – Закон №466) у підрозділ 2 розділу ХХ 
«Перехідні положення» ПКУ. Відповідно до 
цього пункту (в редакції Закону № 466) 
підлягають перегляду неузгоджені та 
несплачені станом на 23 травня 2020 року 
штрафні санкції, нараховані з 1 січня 2017 по 31 
грудня 2019 року, за порушення платниками 
ПДВ граничного строку для реєстрації ПН 
та/або РК до таких ПН в ЄРПН, складених за: 

– операціями, які звільняються від 
оподаткування ПДВ; 

– операціями, які оподатковуються ПДВ 
за нульовою ставкою; 

– операціями, які не передбачають 
надання ПН отримувачу (покупцю), а також ПН, 
складеної відповідно до п.198.5 ПКУ у разі 
здійснення операцій, визначених пп. «а» - «г» 
п.198.5 ПКУ; 

– відповідно до ст.199 ПКУ; 
– відповідно до абзацу 11 п.201.4 ПКУ. 
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Ця норма поширюється на випадки, коли 
грошові зобов’язання неузгоджені (відповідні 
податкові повідомлення-рішення знаходяться в 
процедурі адміністративного або судового 
оскарження). У такому разі, контролюючий 
орган за місцем реєстрації платника податку 
має здійснити перерахунок суми штрафу і 
надіслати (вручити) такому платнику нове 
податкове повідомлення-рішення із 
зазначенням нових розмірів штрафів. 

У свою чергу Закон № 786 вніс дві 
суттєві зміни у цю процедуру. 

По-перше, зазначені правила щодо 
перегляду штрафних санкцій були уточнені. 
Встановлено, що період, за який у платника 
ПДВ є право на перегляд, розпочинається з 1 
січня 2017 року і закінчується 22 травня 2020 
року (тобто датою набрання чинності Законом 
№466, а не 31 грудня 2019 року, як 
передбачалося спочатку). 

По-друге, розмір нарахованих і 
неузгоджених штрафів, які є предметом 
перегляду, знизили вдвічі від попередніх 
розмірів. Тобто штрафи становлять: 

– у разі відсутності реєстрації – 2,5% від 
обсягу постачання без ПДВ, але не більше 1 
700 гривень; 

– у разі несвоєчасної реєстрації – 1% від 
обсягу постачання без ПДВ, але не більше 510 
гривень. 

Таким чином, ці перехідні штрафи є 
меншими за ті, що передбачені за аналогічні 
порушення у ст.120 ПКУ в редакції Закону № 
466. 

Зазначені нові повідомлення-рішення 
будуть надіслані платникам податку 
податковими органами на підставі Закону, і не 
потребують подання додаткових заяв чи 
звернень. 

інформаційний лист ДПСУ від 02.09.2020р. №16. 
Частина 1 

Реалізація товару за ціною меншою, аніж 
митна вартість 

У податковому відомстві розглянули 
звернення щодо визначення бази 
оподаткування ПДВ операцій з постачання 
ввезених товарів на митній території України. 

Зокрема у випадку, якщо було сплачено 
ПДВ, виходячи із індикативної (митної вартості), 
яка є вищою, ніж їх договірна вартість,  а надалі 

здійснюється реалізація таких товарів на митній 
території України за вартістю, нижчою за 
індикативну (митну вартість), але вищою ніж 
ціна їх придбання у постачальника. 

У такому разі, запевняють податківці, 
обов’язку щодо донарахування податкових 
зобов’язань з ПДВ не виникає. 

Адже для операцій з постачання на 
митній території України імпортованих товарів 
база оподаткування ПДВ визначається за 
загальним правилом – виходячи з їх договірної 
вартості, але не нижче ціни придбання, без 
урахування величини митної вартості. 

ІПК ДПСУ від 17.08.2020р. №3382/ІПК/99-00-05-06-
02-06 

ПДФО 

За тестування підприємством працівників  
на коронавірус можливо слід буде сплатити  
ПДФО 

Податківці роз’яснили, коли 
оподатковують ПДФО, а коли — ні вартість 
послуг, отриманих працівниками у вигляді 
сплачених роботодавцем коштів закладу 
охорони здоров’я за тестування працівників на 
коронавірус. 

Контролери наголосили, що уникнути 
ПДФО можна лише за умови виконання 
роботодавцем вимог, прописаних у пп.165.1.19 
ПКУ. Однак, на жаль, вони не конкретизували, 
що саме має зробити роботодавець, аби 
вартість тестування на коронавірус не 
потрапила під приціл ПДФО. 

Податківці лише зазначили: вартість 
послуг з медичного обслуговування у вигляді 
проведення тестів з метою профілактики 
захворювання на гостру респіраторну хворобу 
COVID-19 , що надаються медзакладом на 
підставі укладеного договору про 
медобслуговування, фізособі (працівнику) за 
рахунок коштів роботодавця, не включається до 
загального місячного (річного) 
оподатковуваного доходу платника податків, за 
умови дотримання вимог, визначених 
пп.165.1.19 ПКУ. 

Як зазначають податківці, тестування на 
предмет виявлення COVID-19, яке проводиться 
закладом охорони здоров’я, цілком відповідає 
визначенню «медичне обслуговування». Тож 
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можна припустити, що в даному випадку 
йдеться про наявність у роботодавця 
відповідних підтвердних документів. 

Разом з тим контролери вказали, що 
згідно з пп. «е» пп.164.2.17  ПКУ до загального 
місячного (річного) оподатковуваного доходу 
платника податку включається дохід, 
отриманий платником податку як додаткове 
благо у вигляді, зокрема, вартості безоплатно 
отриманих товарів (робіт, послуг), визначеної 
за правилами звичайної ціни. 

При цьому якщо додаткові блага 
надаються у негрошовій формі, сума податку 
об’єкта оподаткування обчислюється за 
правилами, визначеними п.164.5 ПКУ. 

Отже, якщо юрособа – роботодавець 
недотримується вимоги пп.165.1.19 ПКУ, то 
вартість послуг, безкоштовно наданих його 
працівникам у вигляді тестування на 
коронавірусну хворобу (COVID-19), 
включається до загального місячного (річного) 
оподатковуваного доходу таких працівників як 
додаткове благо та оподатковується ПДФО за 
ставкою 18%. Окрім того такий дохід 
доведеться оподаткувати і військовим збором 
за ставкою 1,5%. 

роз'яснення ДПС із категорії 103.02 ЗІР ДПСУ 
(zir.tax.gov.ua) 

Трудові відносини 

Податківці вправі перевіряти дотримання 
роботодавцем законодавства про працю 

Головне управління ДПС у 
Дніпропетровській області повідомляє, що 
документальною перевіркою вважається 
перевірка, предметом якої є, зокрема, 
дотримання роботодавцем законодавства щодо 
укладення трудового договору, оформлення 
трудових відносин з працівниками (найманими 
особами). Це встановлено пп.75.1.2 ПКУ. 

Підпунктом 75.1.3 ПКУ встановлено, що 
фактичною вважається перевірка, що 
здійснюється за місцем фактичного 
провадження платником податків діяльності, 
розташування господарських або інших об’єктів 
права власності такого платника. Така 
перевірка здійснюється контролюючим 
органом, зокрема, щодо дотримання 
роботодавцем законодавства щодо укладення 

трудового договору, оформлення трудових 
відносин з працівниками (найманими особами). 

Платник податків зобов’язаний надати 
посадовим (службовим) особам контролюючих 
органів у повному обсязі всі документи, що 
належать або пов’язані з предметом перевірки. 
Такий обов’язок виникає у платника податків 
після початку перевірки (п.85.2 ПКУ). 

Під час проведення фактичної перевірки 
в частині дотримання роботодавцем 
законодавства щодо укладення трудового 
договору, оформлення трудових відносин з 
працівниками (найманими особами), в тому 
числі тим, яким установлено випробування, 
перевіряється наявність належного 
оформлення трудових відносин, з’ясовуються 
питання щодо ведення обліку роботи, виконаної 
працівником, обліку витрат на оплату праці, 
відомості про оплату праці працівника. Для 
з’ясування факту належного оформлення 
трудових відносин з працівником, який здійснює 
трудову діяльність, можуть використовуватися 
документи, що посвідчують особу, або інші 
документи, які дають змогу її ідентифікувати 
(посадове посвідчення, посвідчення водія, 
санітарна книжка тощо) (п.80.6 ПКУ). 

Головне управління ДПС у Дніпропетровській 
області 

Штрафи за відсутні посадові інструкції 

Посадова інструкція виступає одночасно 
інструментом дисциплінарного впливу на 
працівника та його захистом. Проте у багатьох 
підприємств (особливо малих) відсутні посадові 
інструкції відсутні чи хоча б роздруковані типові, 
суто формальні. 

Тож постає питання, а чи треба взагалі 
посадова інструкція? Законодавство не 
забороняє відхилятися від типових інструкцій та 
частково перерозподіляти обов’язки працівників 
між іншими особами. І тоді кожний відповідає за 
своє, що є перевагою наявності реальних 
посадових інструкцій, які відповідають дійсному 
стану справ. 

Кожний працівник має бути 
ознайомлений зі своїми трудовими обов’язками 
під розписку й саме посадова інструкція 
дозволяє це зробити швидко та належним 
чином задокументувати (“З посадовою 
інструкцією ознайомлений, дата, підпис” – 
надпис здійснюють в наказі про прийняття на 



KEYNAS GROUP,  
04119,  Україна, м. Київ, вул. Білоруська, 36А, оф.204  
+38 (044) 299 95 06, +38 (044) 299 96 06 
www.keynas.com 

 

  
  

  

    
 

8 

Огляд 

законодавства та 

судової практики 

Вересень 2020 

 

роботу). Виходить, що якщо немає посадової 
інструкції, то працівника не ознайомлювали з 
посадовими обов’язками або  ознайомлювали, 
але неповністю. 

Відсутність посадової інструкції – це 
порушення трудового законодавства.  За це 
слідує штраф за ст.265 КЗпП як за порушення 
інших вимог трудового законодавства – 1 
мінімальна зарплата (із 01.09.2020 р. – 5000 
грн). При цьому його можна накласти за кожну 
відсутню посадову інструкцію за посадами 
штатного розпису. 

Посадові інструкції мають бути не тільки 
на підприємствах, але й у ФОП, якщо вони 
мають найманих працівників та оформляють 
трудові відносини. Незалежно від того, чи це 
підприємство, чи ФОП, роботодавець має 
роз’яснити працівникові його права і обов’язки 
(ч.1 ст.29 КЗпП). Саме ця норма трактує 
обов’язковість наявності посадових інструкцій. 

Управлінні Держпраці у Кіровоградській області 

Поділ на частини додаткової соцвідпустки 
на дітей 

У Держпраці наголосили, що порядок і 
умови надання щорічних відпусток 
урегульовано статтею 79 КЗпП. Додаткова 
відпустка працівникам, які мають дітей або 
повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства 
підгрупи А I групи, передбачена ст.182-1 КЗпП, 
хоча і надається щорічно, не є щорічною 
відпусткою у розумінні ст.74 КЗпП, тому поділу 
на частини не підлягає, адже, у ст.79 КЗпП 
мова йде тільки про щорічну основну та щорічні 
додаткові відпустки. 

Мінсоцполітики України у своїх листах 
від 05.07.2013р. №290/13/116-13 та від 
12.05.2015р. №256/13/116-15 дотримується 
думки, що відпустку на дітей доцільно ділити на 
частини за підставами. Тобто якщо є декілька 
підстав, то спочатку можна надати відпустку за 
однією (наприклад, тривалістю 7 днів), а через 
деякий час — за іншою підставою (наприклад, 
тривалістю 10 днів). 

З офіційного ресурсу Держпраці України 

За приховування трудових відносин 
цивільно-правовими можна отримати 
штраф 

ГУ Держпраці у Харківській області 
поділилося деталями виграної справи, яка 
стосується штрафу на майже 800 тис. грн за 
допуск до роботи без належного оформлення 
трудових відносин 19 працівників. Йдеться про 
постанову Харківського окружного 
адміністративного суду від 17.08.2020р. у справі 
№520/2868/2020. 

В результаті інспекційного відвідування 
встановили факти незадекларованої праці на 
підприємстві. 

При цьому адміністрація підприємства 
надала цивільно-правові договори, які укладені 
із 19 працівниками. 

Проте посадовими особами Управління 
Держпраці встановлено, що цивільно – правові 
договори мають ознаки трудових відносин. 
Адже робота виконувалась систематично, 
відповідно до вказівок і під контролем іншої 
сторони (лісничого), робота передбачає 
надання інструментів, матеріалів і механізмів 
стороною, яка замовила роботи, договори 
передбачають виконання функцій, властивих 
саме найманому працівнику згідно 
класифікатору професій ДК 003:2010 
(«Прибиральник», «Охоронник»). 

Відмовляючи в задоволенні позовних 
вимог суд першої інстанції виходив з того, що 
згідно положень договорів: 

– робота виконувалась відповідно до 
графіка або на робочому місці, яке вказується 
або погоджується стороною, яка її замовила; 

– договори не містять обсягів робіт, не 
зазначені кінцеві матеріальні результати, в той 
час як основною ознакою цивільно-правових 
договорів є зазначення кінцевого матеріального 
результату. 

В силу того, що діюче законодавство 
забороняє вчиняти дії, спрямовані на 
приховування трудових відносин, посилання 
суб’єкта господарювання на укладення з 
працівниками цивільно-правових угод саме по 
собі не може звільняти від відповідальності за 
допущення до роботи працівників без 
оформлення трудових відносин, якщо вказані 
угоди спрямовані на приховування фактично 
існуючих трудових відносин між найманими 
працівниками та позивачем. 

ГУ Держпраці у Харківській області 
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Роботодавцям нагадали про заяву щодо 
визначення категорій працівників, які 
підлягають медичному огляду 

Управління Держпраці у Полтавській 
області нагадало керівникам підприємств, 
установ, організацій усіх форм власності, що до 
1 грудня поточного року представникам 
роботодавців потрібно надати до відповідного 
управління Держпраці заяву щодо визначення 
категорій працівників, які підлягають медичному 
огляду 

Процедуру проведення медичних 
оглядів працівників, зайнятих на важких 
роботах, роботах із шкідливими чи 
небезпечними умовами праці або таких, де є 
потреба у професійному доборі, та осіб віком 
до 21 року, визначено Порядком №246. 

Відповідно до вимог Порядку до 1 грудня 
поточного року складається та погоджується 
Акт визначення категорії працівників, які 
підлягають попередньому (періодичним) 
медичному огляду на наступний рік. 
Представники роботодавців у вищезазначений 
термін повинні надати до Управління Держпраці 
заяву щодо визначення категорій працівників, 
які підлягають медичному огляду. 

До заяви додаються витяг зі штатного 
розкладу та дані лабораторних досліджень 
умов праці з визначенням шкідливих та 
небезпечних факторів виробничого 
середовища і трудового процесу на конкретних 
робочих місцях працівників, які роботодавець 
проводе згідно п.3.1. Порядку. 

На підставі Акта визначення категорій 
працівників, які підлягають попередньому 
(періодичним) медичному огляду, 
роботодавець складає протягом місяця у 
чотирьох примірниках поіменні списки 
працівників за формою зазначеною у додатку 2 
Порядку та узгоджує їх у відділі з питань гігієни 
та експертизи умов праці Управління 
Держпраці. 

Для проведення попереднього 
(періодичних) медичного огляду працівників 
роботодавець укладає договір з ЛПЗ та надає 
йому список працівників, які підлягають 
медичному огляду, на підставі якого ЛПЗ 
складає план-графік їх проведення, погоджує 
його з роботодавцем і Управлінням Держпраці. 

Результати попереднього (періодичних) 
медичного огляду працівників і висновок Комісії 

про стан здоров’я заносяться до картки 
працівника за формою зазначеною у додатку 7 
Порядку, і Медичної картки амбулаторного 
хворого (ф.025/у). 

Управління Держпраці у Полтавській області 

Інше 

Відображення магазину в повідомленні 20-
ОПП 

На питання - які особливості заповнення 
повідомлення за ф. № 20-ОПП підприємством, 
у разі якщо платник податків здійснив поділ 
власного приміщення на два і більше об'єктів 
різного призначення (магазин, перукарня тощо), 
податківці зауважують наступне. 

У такому разі подається повідомлення за 
ф. № 20-ОПП, в якому інформація щодо такого 
об'єкта оподаткування зазначається декількома 
рядками, а саме: 

- у першому рядку зазначається 
інформація про закриття об'єкта 
оподаткування, призначення якого змінюється 
(у графу 2 вноситься значення "6 - закриття 
об'єкта оподаткування"); 

- у наступних - оновлена інформація про 
об'єкти оподаткування, які створено чи відкрито 
на основі закритого (у графу 2 вноситься 
значення "1 - первинне надання інформації про 
об'єкти оподаткування"). 

При цьому кожному новоствореному 
об'єкту оподаткування присвоюється 
відповідний ідентифікатор об'єкта 
оподаткування за правилами, визначеними п. 4 
Пам'ятки (додаток до повідомлення за ф. № 20-
ОПП). 

Повідомлення за ф. № 20-ОПП з 
інформацією про об'єкти оподаткування, які 
зареєстровані у відповідному державному 
органі без присвоєння реєстраційного номера 
(кадастрового номера, реєстраційного номера 
об'єкта нерухомого майна), подаються до 
контролюючого органу за основним місцем 
обліку в паперовому вигляді із доданням копії 
документа, що підтверджує реєстрацію об'єкта 
оподаткування у відповідному державному 
органі. У такому разі графа 12 "Реєстраційний 
номер об'єкта оподаткування" повідомлення за 
ф. № 20-ОПП не заповнюється (п.8.4 розд. VIII 
Порядку №1588). 
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роз'яснення ДПС із категорії 116.11 ЗІР ДПСУ 
(zir.tax.gov.ua) 

Повідомлення за ф. № 20-ОПП: як 
відбувається визначення дати подання 

Головне управління ДПС у 
Дніпропетровській області нагадує, що згідно з 
п.8.4 розділу VIII Порядку №1588 повідомлення 
про об’єкти оподаткування або об’єкти, 
пов’язані з оподаткуванням або через які 
провадиться діяльність, форма якого наведена 
у додатку 10 до Порядку №1588 — форма № 
20-ОПП, подається протягом 10 робочих днів 
після їх реєстрації, створення чи відкриття до 
контролюючого органу за основним місцем 
обліку платника податків. 

У разі створення відокремленого 
підрозділу юрособи з місцезнаходженням за 
межами України повідомлення за ф. № 20-ОПП 
подається юрособою протягом 10 робочих днів 
після створення, реєстрації такого підрозділу до 
контролюючого органу за основним місцем 
обліку юридичної особи у паперовому вигляді. 
У такому випадку розділ 3 повідомлення за ф. 
№ 20-ОПП заповнюється з урахуванням такого: 
у графі 6 зазначається код країни 
місцезнаходження такого підрозділу, у графі 8 
— повне місцезнаходження в країні за межами 
України, графа 7 не заповнюється. 

Платники податків, які уклали з 
відповідним контролюючим органом договір про 
визнання електронних документів, можуть 
подати повідомлення за ф. № 20-ОПП 
засобами електронного зв’язку в електронній 
формі з дотриманням вимог законів щодо 
електронного документообігу та електронних 
довірчих послуг. 

Початком перебігу 10-денного строку є 
дата набуття права платником щодо об’єкту 
оподаткування відповідно до 
правовстановлюючих документів чи документів, 
що підтверджують право користування, 
розпорядження об’єктом оподаткування. 

Головне управління ДПС у Дніпропетровській 
області 

Як платники єдиного податку мають платити 
за землю, передану в оренду 

Податківців в ЗІР на питання - яка площа 
земельної ділянки є об’єктом оподаткування 
для платників єдиного податку другої – третьої 

груп, які надають в оренду (найм, позичку) 
частину земельної ділянки та/або нерухомого 
майна: вся площа земельної ділянки чи її 
частина, та/або площа всієї земельної ділянки 
під нерухомим майном чи площа земельної 
ділянки, розрахована пропорційно частині 
нерухомого майна, яке здається в оренду? 

Відповіли, що з 01.07.2020 у платників 
єдиного податку другої – третьої груп, які 
набули у власність або у постійне користування 
земельну ділянку та надають її та/або нерухоме 
майно, що знаходиться на такій земельній 
ділянці, в оренду, виникає обов’язок сплачувати 
земельний податок та надавати податкову 
декларацію з плати за землю на загальних 
підставах. 

Якщо у договорі оренди (найму, позики) 
земельної ділянки та/або нерухомого майна, що 
знаходиться на такій земельній ділянці, розмір 
земельної ділянки, право користування якою 
передається по договору оренди (найму, 
позики) не визначений, податок за таку 
земельну ділянку та земельну ділянку під 
такими будівлями (їх частинами) сплачується 
на загальних підставах за всю площу земельної 
ділянки з урахуванням прибудинкової території 
(п.284.3 ПКУ). 

Для можливості застосування 
преференції, визначеної п.п. 4 п.297.1 ПКУ, у 
договорі оренди (найму, позики) нерухомого 
майна площа або частка земельної ділянки, яка 
разом з нерухомим майном передається в 
користування, має бути визначена з 
дотриманням вимог п.286.6 ПКУ – пропорційно 
тій частині площі будівлі (нерухомого майна), 
що передана в оренду (найм, позику). У такому 
випадку земельний податок нараховується 
пропорційно тій частині площі будівлі, що 
передана в оренду (найм, позику), з 
урахуванням прибудинкової території. 

роз'яснення ДПС із категорії 111.02 ЗІР ДПСУ 
(zir.tax.gov.ua) 

СУДОВА ПРАКТИКА  

Держпраці не може бездоказово 
штрафувати  

Механізм накладення на суб'єктів 
господарювання та роботодавців штрафів за 
порушення законодавства про працю та 
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зайнятість населення встановлює Порядок 
№509. 

Штрафи можуть бути накладені також й 
на підставі акта документальної виїзної 
перевірки ДФС, її територіального органу, в ході 
якої виявлені порушення законодавства про 
працю (абзацом 5 п.2 Порядку №509). 

В цьому контексті Верховний Суд 
зауважує, що відповідно до п. 8 Порядку №509 
розгляд справ на підставі акта про виявлення 
під час перевірки суб'єкта господарювання або 
роботодавця ознак порушення законодавства 
про працю та/або зайнятість населення, 
складеного посадовою особою Держпраці чи її 
територіального органу, акта, зазначеного в 
абз.5 п.2 Порядку №509, здійснюється 
уповноваженими посадовими особами 
Держпраці та її територіальних органів. 

При розгляді справи заслуховують осіб, 
які беруть участь у розгляді справи, 
досліджують докази і вирішують питання щодо 
задоволення клопотання. 

За результатами розгляду справи 
уповноважена посадова особа Держпраці на 
підставі акта, зазначеного в п.3 Порядку №509, 
складає постанову про накладення штрафу. 

Тому в одній із розглянутих справ 
Верховний Суд приходить до висновку, що 
відомості, викладені в акті перевірки, 
підлягають перевірці та оцінці на підставі 
наявних доказів під час розгляду справи 
управлінням Держпраці. Це свідчить, що 
викладені в акті перевірки відомості не є 
беззаперечним доказом вини особи у 
порушенні вимог законодавства про працю, а 
підлягають перевірці. 

Тому доводи касаційної скарги про те, 
що суди попередніх інстанцій під час розгляду 

цієї справи повинні були беззаперечно як доказ 
того, що позивачем порушено законодавство 
про працю, приймати до уваги лише висновки 
актів фактичної та документальної перевірки ГУ 
ДФС, є помилковими, а доводи про порушення 
судами попередніх інстанцій норм абз.5 п.2 
Порядку №509, безпідставні. 

постанова ВС/КАС від 21.08.2020р. у справі 
№822/1037/18 

Практичні поради експертів KEYNAS GROUP 

Хочемо поділитися нашими практичними 

напрацюваннями в частині планових виїзних 
податковий перевірок, а саме: 

- організаційних аспектів; 

- поведінки до, під час та після 
перевірки; 

- порядку документального оформлення. 

Із детальною інформацією щодо данного 
питання Ви зможете ознайомитися за 
посиланням: Планові податкові перевірки. 

 

Випуск підготував 

 

РОРАТ ВАСИЛЬ 

Провідний консультант з обліку та 
оподаткування 

+38 (067) 441 16 80 

vasyl.rorat@keynas.com 

 
 
 
 

http://keynas.com/wp-content/uploads/2020/07/Планова-податкова-перевірка.pdf


 

 

 

 


