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ЗМІНИ ЗАКОНОДАВСТВА 

Із 2 квітня діють зміни в Порядок індексації 
зарплати: те, що варто скасувати лише 
ускладнюють 

Уряд «уточнив» окремі положення 
Порядку проведення індексації грошових 
доходів населення, якими за задумом, має бути 
врегулювано питання нарахування індексації: 

– грошового забезпечення 
військовослужбовців, поліцейських, осіб 
рядового і начальницького складу, посадових 
осіб митної служби; 

– грошових доходів у разі їх підвищення 
не з 1 числа місяця, пропорційно часу, 
відпрацьованому до та після підвищення 
доходів. У такому випадку сума індексації 
визначається з розрахунку повного робочого 
часу, а виплачується пропорційно 
відпрацьованому часу. Для цього варіанту 
підвищення окладу буде затверджено окремий 
приклад нарахування індексації у додатку 
до Порядку №1078. 

У змінах до Порядку наведено приклад 
розрахунку індексації у разі підвищення 
зарплати у середині місяця. 

ПРИКЛАД. 

Підвищення посадового окладу відбулося з 
15 грудня 2020 року. 

Зар плата працівника у грудні 2020 року до 
підвищення посадового окладу з розрахунку повного 
робочого часу становить 5250 грн, із них: 

3500 грн — посадовий оклад; 

1050 грн (30% посадового окладу (3500 × 30 
: 100) ― надбавка; 

700 грн (20% посадового окладу (3500 × 20 : 
100) ― премія. 

Крім того, у грудні 2020 року працівник 
повинен отримати індексацію 70,37 грн, обчислену 
виходячи з величини 
індексу споживчих цін, що становить 3,1%, та з 
урахуванням прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб у грудні 2020 року, що 
становить 2270 грн (2270 × 3,1 : 100 = 70,37). 

Зарплата працівника у грудні 2020 року після 
підвищення посадового окладу з розрахунку повного 
робочого часу становить 6000 грн, із них: 

4000 грн ― посадовий оклад; 

1200 грн (30% посадового окладу (4000 × 30 
: 100) ― надбавка; 

800 грн (20% посадового окладу (4000 × 20 : 
100) ― премія. 

У зв’язку з підвищенням окладу під час 
порівняння суми підвищення зарплати та суми 
індексації повинні враховуватися всі складові 
зарплати, які не мають разового характеру. 

Із розрахунку повного робочого часу сума 
підвищення зарплати у грудні 2020 року становить 
750 грн (6000 – 5250). 

Оскільки сума підвищення зарплати у грудні 
2020 року перевищує суму індексації, яка склалася у 
зазначеному місяці (70,37 грн), у грудні 2020 року 
сума індексації не нараховується. 

Для проведення подальшої індексації індекс 
споживчих цін розраховується наростаючим 
підсумком із січня 2021 року. 

Ураховуючи, що підвищення окладу 
відбулося з 15 грудня 2020р., то до 15 грудня сума 
індексації (70,37 грн) розраховується та 
виплачується пропорційно відпрацьованому часу. 

У грудні 2020 року 22 робочих дні, з них 10 
робочих днів ― відпрацьований час до підвищення 
окладу. Сума індексації становить 31,99 грн (70,37 : 
22 × 10). 

Після 15 грудня 2020 р. сума індексації не 
виплачується, оскільки сума підвищення зарплати у 
зазначеному місяці у розрахунку за повний місяць 
(750 грн) перевищила суму індексації (70,37 грн). 

Постанова КМУ від 31.03.2021р. №278 

З’явилися типові форми договорів про 
дистанційну та надомну роботу 

На виконання положень Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів щодо удосконалення правового 
регулювання дистанційної роботи» від 
04.02.2021р. № 1213 Мінекономіки розробило 
проєкт наказу «Про затвердження типових форм 
трудових договорів про надомну та дистанційну 
роботу». 

Тобто проєктом наказу пропонується 
затвердити окремо форму  трудового договору 
про надомну і окремо про  дистанційну роботу. 

Переглянути зразки наказу можна за 
посиланням: 
http://spo.fpsu.org.ua/images/1104.pdf.  

Мінсоцполітики пропонує звалити на плечі 
роботодавців оплату перших 10 днів 
хвороби працівників, і це ще не все… 

http://spo.fpsu.org.ua/images/1104.pdf
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Задля фінансової стійкості Фонду 
соцстрахування України, Мінсоцполітики 
пропонує: 

По-перше, збільшити період оплати 
роботодавцем перших днів тимчасової 
непрацездатності з 5 до 10 перших днів 
страхового випадку. Зазначене, на думку 
міністретсва, зменшить витрати бюджету 
Соцстраху орієнтовно на 30%; 

По-друге, посилити страхові принципи 
щодо визначення розміру допомоги по 
тимчасовій працездатності в залежності від 
періоду сплати страхових внесків. Пропонується 
виплачувати допомогу по тимчасовій 
непрацездатності в таких розмірах: 

- 50% середньої зарплати – застрахованим 
особам, які мають страховий стаж до 5 років; 

- 60% середньої зарплати – за наявності 
страхового стажу від 5 до 10 років; 

- 70% середньої зарплати – за наявності 
страхового стажу від 10 до 15 років; 

- 80% середньої зарплати – за наявності 
страхового стажу від 15 до 20 років; 

- 100% середньої зарплати (доходу) – за 
наявності страхового стажу понад 20 років. 

Це має зменшити витрати бюджету 
Соцстраху орієнтовно на 20%. 

По-третє, не надавати допомогу по 
тимчасовій непрацездатності: 

- за період простою, крім випадків, коли 
тимчасова непрацездатність настала до 
простою; 

- за період тимчасової непрацездатності, 
зазначений у медичному висновку з 
тимчасової втрати працездатності, 
визнаному необґрунтованим. 

Текст проекту на сайті Мінсоцполітики України: 
https://www.msp.gov.ua/projects/661/ 

Із 1 травня електронний реєстр лікарняних 
листків функціонуватиме по-новому 

Нагадаємо, що Уряд змінив 
норми Порядку організації ведення 
Електронного реєстру листків непрацездатності 
та надання інформації з нього. Нова редакція 
цього Порядку, затверджена постановою КМУ 
від 31.03.2021р. №323, запрацювала з 1 травня 
2021 року. 

Електронний реєстр накопичує, зберігає, 
обліковує та використовує інформацію про 
сформовані (видані), продовжені листки 
непрацездатності.  

Він потрібний для реалізації прав 
застрахованих осіб на допомогу по тимчасовій 
непрацездатності, по вагітності та пологах, 
оплату перших п'яти днів тимчасової 
непрацездатності, яку здійснюють за рахунок 
коштів роботодавця, а також для перевірки 
обґрунтованості видачі та продовження листків 
непрацездатності. 

Інформацію з цього реєстру, що містить 
відомості про реєстраційний номер облікової 
картки платника податків, період і причину 
непрацездатності, надають тільки: 

- особі, якої зазначені відомості 
стосуються; 

- страхувальнику - за період перебування 
особи у трудових відносинах із ним відповідно 
через електронні кабінети застрахованої особи 
та страхувальника на порталі послуг; 

- особі, яка засвідчила тимчасову 
непрацездатність,- через електронну систему 
охорони здоров'я. 

постановою КМУ від 31.03.2021р. №323 

 

РОЗ’ЯСНЕННЯ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ 

Адміністрування 

Як виправити самостійно виявлену помилку 
у ф.№ 1-ОПП? 

У разі виявлення помилки у попередньо 
поданій заяві за ф.№1-ОПП щодо відомостей 
про особу, відповідальну за ведення бухобліку, 
платник має подати заяву за ф.№1-ОПП з 
оновленою (виправленою) інформацією щодо 
такої особи та проставити позначку «Відомості 
про особу, відповідальну за ведення 
бухгалтерського та/або податкового обліку». 

При цьому, заповнюють розділи 1, 2, 4 та 
10 ф.№1-ОПП, а інформацію про засновників не 
подають.  

У разі виявленні помилки (крім помилки 
щодо відомостей про особу, відповідальну за 
ведення бухобліку) у попередньо поданій ф.№1-
ОПП платнику необхідно подати за основним 

https://www.msp.gov.ua/projects/661/
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місцем обліку оновлену (виправлену) ф.№1-
ОПП з позначкою «Зміни» та уточнені документи 
в такому самому порядку, як і при взятті на облік. 

Заява за ф. № 1-ОПП може бути подана 
як в паперовій так і в електронній формі 
відповідно до Порядку обміну електронними 
документами з контролюючими органами, 
затвердженого наказом Мінфіну від 06.06.2017р. 
№557 (у редакції наказу від 01.06.2020р. №261). 

Роз’яснення з категорії 116.01 ЗІР ДПСУ 

Оновлено Довідних податкових пільг 

ДПСУ затверджені нові довідники пільг 
станом на 09.04.2021 року, а саме: 

- Довідник № 103/1 податкових пільг, що є 
втратами доходів бюджету; 

- Довідник № 103/2 інших податкових пільг. 

У зазначених Довідниках подано перелік 
пільг із зазначенням їх кодів і термінів дії, 
зокрема, з податку на прибуток підприємств; 
податку на додану вартість; з плати за землю; з 
податку на нерухоме майно; з акцизного 
податку, місцевих податків та зборів. 

За матеріалами ДПСУ: https://tax.gov.ua/dovidniki--
reestri--perelik/dovidniki-/54005.html 

Податківці виклали алгоритм самостійних 
коригувань у формі № 20-ОПП 

В Центральному міжрегіональному 
управлінні ДПС по роботі з великими 
платниками податків нагадують правила 
самостійного виправлення помилок у ф. № 20-
ОПП. 

При зміні відомостей про об’єкт 
оподаткування, а саме: зміна типу, 
найменування, місцезнаходження або стану 
об’єкта оподаткування, платник податків подає 
до органу ДПС за основним місцем обліку 
повідомлення за ф. № 20-ОПП. В ньому треба 
вказати оновлену інформацію про об’єкт 
оподаткування, щодо якого відбулися зміни, в 
такому самому порядку та строки, як і при 
реєстрації, створенні чи відкритті об’єкта 
оподаткування. У повідомленні поряд із 
реквізитом, який змінився, вказують у дужках 
його попереднє значення. 

Якщо змінилось призначення об’єкта 
оподаткування або його перепрофілювання, 
інформацію щодо такого об’єкта оподаткування 

надають в повідомленні двома рядками: в 
одному рядку зазначають інформацію про 
закриття об’єкта оподаткування, призначення 
якого змінюється, у другому – оновлену 
інформація про об’єкт оподаткування, який 
створено чи відкрито на основі закритого. 

Коли виявлена помилка у повідомленні за 
ф. № 20-ОПП, то суб’єкт господарювання 
повинен подати повідомлення з виправленою 
інформацією про такі об’єкти оподаткування або 
об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через 
які провадиться діяльність за ф. № 20-ОПП до 
органу ДПС за основним місцем обліку. 

При заповненні ф. № 20-ОПП з 
виправленою (оновленою) інформацією у графі 
2 «Код ознаки надання інформації» розд. 3 
«Відомості про об’єкти оподаткування платника 
податків» проставляють значення «3 – зміна 
відомостей про об’єкт оподаткування». 

Якщо виявлені помилки у заповненні 
граф 6 – 7 «Адміністративна одиниця відповідно 
до КОАТУУ, де знаходиться об’єкт 
оподаткування», у повідомленні за ф. № 20-ОПП 
вказують виправлену інформацію щодо 
адміністративної одиниці відповідно до КОАТУУ, 
де знаходиться об’єкт оподаткування, та у графі 
2 «Код ознаки надання інформації» 
проставляють значення «3 – зміна відомостей 
про об’єкт оподаткування». 

Таке повідомлення подають разом з 
супровідним листом, в якому зазначають факт 
виправлення помилок у відомостях про об’єкт 
оподаткування. 

За матеріалами Центрального 
міжрегіонального управлінні ДПС по роботі з 

великими платниками податків 

https://officevp.tax.gov.ua/media-ark/news-
ark/463181.html 

ПДВ 

Як скласти ПН на негосптовари чи послуги,  
якщо ПДВ-реєстрацію платника анульовано  

У ПН, складеній з метою визначення при 
анулюванні реєстрації платника ПДВ податкових 
зобов’язань за товарами/послугами, 
необоротними активами, суми податку за якими 
були включені до складу податкового кредиту та 
не були використані в оподатковуваних 

https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/54005.html
https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/54005.html
https://officevp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/463181.html
https://officevp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/463181.html
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операціях, у межах господарської діяльності у 
верхній лівій частині у графі «Не підлягає 
наданню отримувачу (покупцю) з причини» 
робиться помітка «X» та зазначається тип 
причини «10». 

У графі «Отримувач (покупець)» платник 
зазначає власне найменування (П.І.Б.), у рядку 
«Індивідуальний податковий номер отримувача 
(покупця)» проставляється умовний ІПН 
«600000000000», рядок «Податковий номер 
платника податку або серія (за наявності) та 
номер паспорта» не заповнюється. 

Розділ Б ПН заповнюється в такому 
порядку: 

- у графі 2 «Опис (номенклатура) 
товарів/послуг продавця» – 
зазначаються дати складання та 
порядкові номери ПН, на підставі яких 
формувався податковий кредит; 

- у графі 4 «Умовне позначення 
українське» – вказується «грн»; 

- у графі 10 «Обсяги постачання (база 
оподаткування) без урахування ПДВ» – 
вказується вартість (частина вартості) 
товару/послуги, необоротного активу, на 
яку нараховується податок, згідно з 
основною ставкою податку та ставками 
податку 7 і 14 %, які застосовуються при 
нарахуванні ПДВ-зобов’язань; 

- у графі 11 зазначається сума ПДВ. 

Графи 3.1, 3.2, 3.3, 5 – 9, 12 в такому 
випадку не заповнюються. 

Роз’яснення з категорії 101.16 ЗІР ДПСУ 

Одночасна зміна  вартісних і кількісних 
показників: заповнюємо РК 

Якщо після складання і реєстрації в 
ЄРПН ПН відбувається зміна і кількості, і ціни 
товарів/послуг, то РК складають із урахуванням 
таких особливостей: 

- у розділі Б РК заповнюють графи 1-8 та 
11-15 (крім випадків, коли таке 
заповнення не передбачено Порядком № 
1307); 

- графи 9 та 10 розділу Б РК не 
заповнюються; 

- відповідні показники кожного рядка ПН, 
за якими відбувається одночасна зміна 
кількості товару/послуги та його/її 
вартості (кількість (графа 7 РК), обсяг 

постачання (графа 13 РК) та сума ПДВ 
(графа 14 розрахунку коригування) 
зазначаються зі знаком «-» (показники ПН 
виводяться в «0»); 

- у графі 2.1 табличної частини розділу Б 
РК зазначається код причини «104», який 
відповідає причині коригування «Зміна 
номенклатури», а у графі 2.2 
зазначається порядковий номер групи 
коригування. 

Решта показників рядка ПН, який 
коригується, переносяться з ПН до РК без змін. 

Другим рядком зазначаються виправлені 
показники. 

При цьому у графі 1.2 «№ з/п рядка ПН, 
що коригується або додається» зазначається 
новий (доданий) номер. 

У графі 2.1 зазначається той самий 
умовний код причини коригування «104», що 
зазначений у першому рядку РК, а у графі 2.2 – 
той самий порядковий номер групи коригування; 

- у графі 7 – правильний показник кількості 
(об’єму, обсягу); 

- графи 9 та 10 не заповнюються; 
- у графі 13 зазначається правильний 

показник обсягу постачання (база 
оподаткування без урахування ПДВ); 

- графа 14 розділу Б є обов’язковою до 
заповнення в усіх випадках, коли за 
здійсненою операцією нараховується 
сума ПДВ за ставкою 20 %, 7 % або 14 %. 

За матеріалами Офіс ВПП ДПС: 
https://officevp.tax.gov.ua/media-ark/news-

ark/460081.html  

Коли нараховувати ПДВ при списанні 
нематактиву 

Контролери вважають, що у разі списання 

нематеріальних активів у зв'язку з неможливістю 
отримання надалі економічних вигод від їх 
використання (для нематеріальних активів, 
придбаних до 1 липня 2015 року, - у разі, якщо 
під час такого придбання суми податку були 
включені до складу податкового кредиту) 
платник податку повинен врахувати норми пп. "г" 
п. 198.5 ПКУ та не пізніше останнього дня 
звітного (податкового) періоду, в якому 
відбувається їх списання, нарахувати податкові 
зобов'язання за основною ставкою виходячи з 

https://officevp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/460081.html
https://officevp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/460081.html
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бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 
189.1 ПКУ. 

Також потрібно скласти не пізніше 
останнього дня звітного (податкового) періоду і 
зареєструвати в ЄРПН в терміни, встановлені 
ПКУ для такої реєстрації, зведену податкову 
накладну (адже такі нематеріальні активи не 
використовуються у господарській діяльності 
такого платника ПДВ. 

База оподаткування при списанні таких 
нематеріальних активів визначається відповідно 
до п.189.1 ПКУ виходячи з вартості їх 
придбання. При цьому не потрібно нараховувати 
податкові зобов'язання за операціями з 
ліквідації нематеріальних активів відповідно до 
п. 189.9 ПКУ. 

Якщо платник податків відповідно до п. 
198.3 ПКУ включив до складу податкового 
кредиту суми за податковими накладними, 
зареєстровані в ЄРПН постачальниками 
нематеріальних активів, та у відповідному 
звітному періоді нарахувало податкові 
зобов'язання з ПДВ відповідно до п. 198.5 ПКУ, 
то додаткового нарахування податкових 
зобов'язань з ПДВ при здійсненні операцій із 
списання таких нематеріальних активів 
відповідно до пп. «г» п.198.5 ПКУ не потрібно. 

Якщо нематактиви, які списують, було 
придбано після 1 липня 2015 року без ПДВ, 
тобто податковий кредит за операціями з їх 
придбання не був сформований, то ПДВ-
зобов'язання згідно з пп.«г» п.198.5 ПКУ не 
нараховуються. 

ІПК ДПС від 25.02.2021р. №715/ІПК/99-00-21-
03-02-06 

Яким чином оподатковується ПДВ 
комплексна техпідтримка програмного 
забезпечення? 

З цього питання податківці вказують – у 
разі, якщо операції з постачання послуг із 
технічної підтримки програмної продукції 
включають будь-які зміни, оновлення, додатки, 
доповнення та/або розширення функціоналу 
комп’ютерних програм, права на отримання 
таких оновлень, змін, додатків, доповнень 
протягом певного періоду часу, з одночасним 
постачанням за одну вартість послуг із 
встановлення, налаштування, тестування, 
виявлення та усунення недоліків, 

консультування щодо користування програмною 
продукцією, то такі операції звільняються від 
оподаткування ПДВ. 

Операції з постачання послуг із технічної 
підтримки програмної продукції (встановлення, 
налаштування, тестування, виявлення та 
усунення недоліків, консультування щодо 
користування програмною продукцією), які не 
передбачають внесення будь-яких змін до 
програмної продукції, та вартість яких не 
включає зміни, оновлення, додатки, доповнення 
та/або розширення функціоналу комп’ютерних 
програм, а також право (права) на отримання 
таких змін, оновлень, додатків, доповнень 
та/або розширення функціоналу комп’ютерних 
програм протягом певного періоду часу, 
оподатковуються ПДВ на загальних підставах. 

Загалом же, при «розборі» питань 
оподаткування ПДВ здійснення постачання 
послуг із розробки програмного забезпечення 
податківці радять орієнтуватися на положення 
Узагальнюючої податкової консультації №536. 

ІПК ДПС від 24.03.2021 р. № 1184/ІПК/99-00-
21-03-02-06 

Нестача ТМЦ на відповідальному зберіганні: 
ПДВ і податкові різниці 

В ході інвентаризації була виявлена 
нестача ТМЦ, що знаходяться на зберіганні, яка 
перевищила норми природного убутку. 

Контролери з цього приводу зауважують 
наступне. 

Положеннями ПКУ не передбачено 
коригування фінансового результату до 
оподаткування на різниці при списанні нестач 
товаро-матеріальних цінностей понад норми 
природного убутку, виявлених під час 
інвентаризації та нестач, що виникли при 
зберіганні запасів. 

Такі операції відображаються при 
формуванні фінансового результату до 
оподаткування згідно з правилами 
бухгалтерського обліку. 

Також, операція з передачі товару 
зберігачу на відповідальне зберігання для 
поклажодавця не є об’єктом оподаткування ПДВ 
відповідно до пп. 196.1.2 ПКУ. 
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Податкові зобов’язання у поклажодавця 
та податковий кредит у зберігача при такій 
передачі не визначаються. 

У разі якщо в ході інвентаризації 
виявляється нестача товару, що знаходився у 
зберігача на відповідальному зберіганні, такий 
товар вважається поставленим, операція з його 
постачання підлягає оподаткуванню ПДВ 
виходячи з бази оподаткування, визначеної п. 
188.1 ПКУ. 

При цьому датою виникнення податкових 
зобов’язань з ПДВ у поклажодавця відповідно до 
п. 187.1 ПКУ є дата документа, що підтверджує 
нестачу товару, або дата зарахування коштів 
компенсації за неповернутий товар залежно від 
події, яка відбулася раніше. 

На дату виникнення податкових 
зобов’язань поклажодавцем складається 
податкова накладна та реєструється в ЄРПН. 

ІПК ДПС від 24.03.2021 р. № 1149/ІПК/99-00-
21-02-02-06 

Податок на прибуток 

Як заповнювати додаток ПП до Декларації з 
податку на прибуток 

У додатку ПП до Декларації 
відображають відомості щодо: 

- коду пільги та найменування пільги за 
кожним видом податкових пільг з податку на 
прибуток підприємств згідно із довідником 
пільг, затвердженим ДПС; 

- суми податку, не сплаченого до бюджету у 
зв’язку з отриманням податкової пільги 
(вивільнені від оподаткування кошти); 

- строку користування податковою пільгою у 
звітному періоді; 

- суми податкової пільги, що використана за 
цільовим призначенням. 

Зокрема, графу 6 «Сума податкової 
пільги, що використана за цільовим 
призначенням» додатка ПП заповнюють тільки, 
якщо законодавством встановлено вимогу 
цільового використання податкової пільги з 
податку на прибуток. В іношому випадку графу 6 
додатка ПП не заповнюють. 

Згідно з приміткою 4 до додатка ПП у 
графі 6 зазначається обсяг пільг відповідно до 

довідника пільг у разі цільового використання 
податкових пільг. 

Зазначені податкові пільги з податку на 
прибуток у Довідниках вказані з ознакою 
цільового призначення у графі 8 – «1» («0» – 
немає цільового призначення). 

Роз’яснення з категорії 102.19 ЗІР ДПСУ 

Чи коригувати фінрезультат до 
оподаткування в разі виплати моральної 
шкоди за затримку зарплати 

Підприємство, згідно рішень суду, 
виплачує своїм колишнім працівникам середню 
зарплату за період затримки виплати заробітної 
плати, моральну шкоду у зв’язку із затримкою 
заробітної плати, моральну шкоду у зв’язку з 
отриманням професійного захворювання. Окрім 
того, по вищезазначених справах, підприємство 
сплачує судовий та виконавчий збір. 

При розрахунку податку на прибуток, 
підприємство здійснює коригування фінансового 
результату до оподаткування на різниці, які 
виникають згідно положень ПКУ. У зв’язку з 
виплатами підприємство направило в ДПС 
запит, відповідь на який було надано в ІПК від 
29.03.2021 р. № 1258/ІПК/99-00-21-02-02-06. 

Чи необхідно коригувати фінансовий 
результат на суми витрат на відшкодування 
збитків за період затримки виплати 
заробітної плати, моральну шкоду у зв’язку із 
затримкою заробітної плати, моральну шкоду 
у зв’язку з отриманням професійного 
захворювання? 

Фінансовий результат податкового 
(звітного) періоду збільшується на суму витрат 
від визнаних штрафів, пені, неустойок, 
відшкодування збитків, компенсації 
неодержаного доходу (упущеної вигоди), 
нарахованих відповідно до цивільного 
законодавства та цивільно-правових договорів, 
у тому числі у сфері зовнішньоекономічної 
діяльності, на користь осіб, які не є платниками 
податку (крім фізичних осіб, які є платниками 
податку на доходи фізичних осіб), та на користь 
платників податку, які оподатковуються за 
ставкою 0 відсотків відповідно до п.44 підрозділу 
4 розділу XX "Перехідні положення" ПКУ, а також 
на суму штрафів, пені, нарахованих 
контролюючими органами та іншими органами 
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державної влади за порушення вимог 
законодавства (пп. 140.5.11 ПКУ). 

Отже, підприємство не збільшує 
фінансовий результат до оподаткування на суму 
витрат на відшкодування збитків (невиплачена 
заробітна плата), моральної шкоди на користь 
фізичної особи – платника ПДФО. 

Чи необхідно коригувати фінансовий 
результат на витрати по сплаті судового та 
виконавчого збору? 

Положеннями ПКУ не передбачено 
різниць для коригування фінансового 
результату до оподаткування на суму витрат по 
сплаті судового та виконавчого зборів. 

Такі операції відображаються згідно з 
правилами бухгалтерського обліку при 
формуванні фінансового результату до 
оподаткування. 

ІПК ДПС від 29.03.2021р. №1258/ІПК/99-00-
21-02-02-06 

Чи відображати амортизацію активів із 
права користування за договорами оренди, 
які визнано згідно з вимогами МСФЗ 

ТОВ, яке укладає договори оренди 
земельних ділянок та приміщень і відповідно до 
МСФЗ на дату початку оренди визнає активи з 
права користування та орендні зобов’язання, та 
обліковує як нематеріальні активи на 
бухгалтерському рахунку 122 «Права 
користування майном» звернулось із запитом до 
ДПС щодо відображення інформації щодо прав 
користування в декларації з податку на 
прибуток. 

Зокрема, питання стосувались 
необхідності відображення інформації в додатку 
АМ до Декларації щодо нематеріальних активів 
з права користування за договорами оренди (їх 
балансову вартість, розраховану суму 
амортизації). 

ДПС в консультації вказали, що 
інформація в розрізі груп про податкову 
амортизацію та балансову вартість необоротних 
активів відображається у додатку АМ до рядка 
1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ Декларації. 

Проте, вимоги пп. 138.1 – 138.3 ПКУ не 
застосовуються до операцій з активами з права 
користування за договорами оренди (п. 138.4 
ПКУ), якими відповідно до пп. 14.1.12 ПКУ 

визначаються визнані орендарем згідно з 
вимогами МСФЗ активи, які представляють 
право орендаря використовувати базовий актив 
протягом строку оренди. 

Таким чином, амортизація активів з права 
користування за договорами оренди, що 
визнаються орендарем згідно з вимогами МСФЗ, 
не відображається у додатку АМ до рядка 1.2.1 
додатка РІ до рядка 03 РІ Декларації. 

ІПК ДПС від 29.03.2021р. №1259/ІПК/99-00-21-02-02-
06 

Інше 

Чи заповнювати у додатку 4ДФ дату 
звільнення, якщо працівнику не 
нараховувався та не виплачувався дохід 

Якщо в місяці звітного кварталу, у якому 
відбулося звільнення працівника, йому не 
нараховувався та не виплачувався дохід, то в 
додатку 4ДФ ПДФО/ЄСВ-розрахунку відомості 
про такого звільненого працівника не вказуються 
та графа 8 «Дата звільнення з роботи» не 
заповнюється. 

Роз’яснення з категорії 103.25 ЗІР ДПСУ 

Роботодавець не вправі «завернути»  
листок непрацездатності, де не вказано код 
хвороби 

Якщо в листку непрацездатності відсутня 
інформація про діагноз і шифру МКХ-10, це не 
може бути підставою для відмови в оплаті такого 
листка непрацездатності. Про причину 
непрацездатності можна дізнатися за кодом, 
підкресленим у відповідній графі. 

Відповідно до пункту 3.2 Інструкції про 
порядок заповнення листка непрацездатності, 
затвердженою наказом МОЗ України, 
Міністерства праці та соціальної політики 
України, Фонду соціального страхування з 
тимчасової втрати працездатності, Фонду 
соціального страхування від нещасних випадків 
на виробництві та професійних захворювань 
України від 03.11.2004р. №532/274/136-
ос/1406532 у графі “”Діагноз первинний”” лікар 
указує первинний діагноз у перший день видачі 
листка непрацездатності. 
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У графі “”Діагноз заключний”” лікар указує 
остаточний діагноз, а в графі “”шифр МКХ-10″” – 
шифр діагнозу відповідно до Міжнародної 
статистичної класифікації хвороб та споріднених 
проблем охорони здоров’я десятого перегляду, 
прийнятої 43 Всесвітньою асамблеєю охорони 
здоров’я 1 січня 1993 року (далі – МКХ-10). 

Діагноз первинний, діагноз заключний та 
шифр МКХ-10 зазначаються виключно за 
письмовою згодою хворого. 

В іншому випадку первинний та 
заключний діагнози та шифр МКХ-10 не 
вказуються. 

За повідомленням ГУ Держпраці у Львівській 
області: https://lviv.dsp.gov.ua    

Як у додатку 4ДФ об'єднаного ЄСВ/1ДФ-
звіту відображати негрошові доходи 

Суми наданих платнику податку доходів у 
негрошовій формі, із урахуванням 
натуркоефіцієнту згідно з п.164.5 ПКУ, 
поатковий агент відображає у: 

- графі 3а «Сума нарахованого доходу» та  
- графі 3 «Сума виплаченого доходу» 

рядка 06 розділу І додатка 4ДФ до 
обєднаного ЄСВ/1ДФ-звіту. 

Роз’яснення з категорії 103.25 ЗІР ДПСУ 

Прийняття та звільнення у 4ДФ 

У разі неодноразового прийняття 
фізичної особи на роботу і її звільнення з роботи 
у звітному місяці про таку особу потрібно 
заповнювати стільки рядків, скільки разів 
інформація про зміну місця роботи особи 
зустрічається у звітному місяці. 

Навпроти напису "Працювало за 
трудовими договорами" у рядку 04 додатка 4ДФ 
до Розрахунку проставляється кількість 
працівників, що працюють за трудовими 
договорами (контрактами) у звітному періоді, по 
яких здійснюється нараховування доходу за 
ознакою "101" (пп.1 п.4 розд. IV Порядку). 

При цьому, якщо, наприклад, станом на 
01 квітня поточного року за трудовими 
договорами працювало 30 осіб, а протягом 
звітного місяця одна особа звільнилась, дві 
особи були прийняті на роботу, то фактично 
протягом звітного місяця працювало 32 особи. 

Таким чином, якщо в окремому місяці 
звітного кварталу кількість працівників 
змінювалась у зв’язку із прийняттям та 
звільненням з місця роботи, то у рядку 04 
"Працювало за трудовими договорами 
(контрактами)" додатка 4ДФ до Розрахунку слід 
зазначати максимальну кількість працівників, які 
фактично працювали за трудовими договорами 
протягом такого звітного місяця. 

роз’яснення з категорії 103.25 ЗІР ДПСУ  

Якщо роботодавець не відреагував на 
припис Держпраці, то відповідатиме за 
порушення трудового законодавства 

Посадовці Управління Держпраці в 
Чернівецькій області встановили, що одна з 
підприємців регіону використовувала найману 
працю без врегулювання належним чином 
трудових відносин з найманим персоналом. 
Зокрема, у магазині, де суб’єкт господарювання 
здійснювала реалізацію товарами та 
продуктами харчування, використовувалася 
праця неоформленої продавчині. Фахівці 
Управління Держпраці роз’яснили роботодавцю 
норми чинного трудового законодавства, 
зокрема, у частині оформлення трудових 
відносин та видали припис на усунення, у 
передбачений чинним законодавством термін, 
виявлених порушень. 

Оскільки до юридичних осіб та фізосіб-
підприємців, які використовують найману працю 
та є платниками єдиного податку першої – 
третьої груп, застосовується попередження, то 
штрафна санкція на підприємця накладена не 
була. 

Водночас посадовці наголосили суб’єкту 
господарювання: у разі вчинення порушення 
повторно упродовж двох років з дня вже 
виявленого, передбачено додаткову 
відповідальність – у тридцятикратному розмірі 
мінімальної заробітної плати, встановленої 
законом на момент виявлення порушення, за 
кожного працівника щодо якого скоєно 
порушення. Фізособу-підприємця також було 
попереджено про те, що фахівці 
територіального органу Держпраці заклад 
торгівлі повторно проінспектують. 

У ході позапланового інспекційного 
заходу посадовці встановили, що виявлені 
попередньо порушення підприємець не усунула, 

https://lviv.dsp.gov.ua/


KEYNAS GROUP,  
04119,  Україна, м. Київ, вул. Білоруська, 36А, оф.204  
www.keynas.com 

 

   
 

11 

Огляд 

законодавства та 

судової практики 

Квітень 2021 

 

доказів належного врегулювання трудових 
відносин з персоналом роботодавець не 
надала; доказів повідомлення про прийняття на 
роботу продавчині до територіального органу 
ДПС за місцем обліку її, як платника ЄСВ, не 
надходило. 

Таким чином, підприємець порушила 
норми ст.24 Кодексу законів про працю України 
– «Укладення трудового договору» та допустила 
працівника до роботи без укладення трудового 
договору. Порушено також норми постанови 
КМУ №413 про порядок повідомлення 
податківців про прийняття працівника на роботу. 
Тому Управлінням Держпраці у Чернівецькій 
області було винесено постанову про 
накладення на роботодавця за порушення 
законодавства про працю штрафної санкції у 
розмірі 180 тисяч гривень. 

За повідомленням Управління Держпраці в 

Чернівецькій області https://dsp.gov.ua/bukovyna-
robotodavets-ne-vidreahuvala-na-prypys-tomu-nestyme-

povnu-vidpovidalnist-za-porushennia-trudovoho-
zakonodavstva/  

Практичні поради експертів KEYNAS GROUP 
– Практика застосування штрафів за 
невиконання нормативу працевлаштування 
осіб з інвалідністю 

Закон України “Про основи соціальної 
захищеності інвалідів в Україні” (далі – Закон 
№875) зобов’язує роботодавців виділяти та 
створювати робочі місця для осіб з інвалідністю 
(ст.18 Закону №875).  

Загальний норматив чисельності робочих 
місць для працевлаштування осіб з інвалідністю 
(ст.19 Закону № 875) – 4 % середньооблікової 
чисельності штатних працівників облікового 
складу за рік. Якщо ж у роботодавця працює від 
8 до 25 осіб, такий норматив становить – одна 
особа з інвалідністю.  

Водночас Законом № 875 передбачена 
відповідальність для суб’єктів господарювання у 
вигляді адміністративно-господарських санкцій 
– штрафу, який сплачується щороку у розмірі 
середньої річної заробітної плати за кожне 
незабезпечене робоче місце для 
працевлаштування осіб з інвалідністю у звітному 
році, а також пеня (у ситуації порушення термінів 
сплати штрафу). 

Слід відзначити, що на відповідні 
штрафні санкції за порушення законодавства 
щодо захисту інвалідів не поширюється дія 
мораторію, запровадженого в 2020р.  
відповідними законами України щодо звільнення 
від штрафних санкцій за порушення податкового 
чи іншого законодавства, вчинені в період дії 
карантину, встановленого з метою запобігання 
поширенню на території України коронавірусної 
хвороби (COVID-19).  

Вартує уваги той факт, що питання 
реєстрації роботодавця у Фонді соціального 
захисту інвалідів (далі – Фонд), подання звіту до 
Фонду та дотримання нормативу чисельності 
працевлаштування осіб з інвалідністю є 
предметом перевірки Держпраці (див. Форма 
№1 Акта перевірки, затверджена Наказом 
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства України від 
27.10.2020р. № 2161).  

Територіальні органи Фонду ініціюють 
спори щодо застосування штрафних санкцій за 
порушення нормативу залучення осіб з 
інвалідністю на роботу на підставі щорічних 
звітів роботодавців за формою № 10-ПОІ “Про 
зайнятість і працевлаштування осіб з 
інвалідністю” або на підставі повідомлень 
органів Держпраці про виявлені під час 
перевірок порушення у сфері захисту осіб з 
інвалідністю.  

У випадку, якщо роботодавець не 
виконав норматив працевлаштування осіб з 
інвалідністю у відповідному звітному році та 
самостійно не сплатив штраф, з нього може бути 
стягнуто штраф за позовом, ініційованим 
територіальним органом Фонду. 

Як засвідчує судова практика, винесені 
рішення приймаються як на користь 
роботодавців, так і на користь Фонду, відповідно 
мають місце випадки стягнення з роботодавців 
штрафних санкцій за порушення нормативів 
чисельності осіб з інвалідністю. 

Якщо роботодавець протягом звітного 
року звертався до органів служби зайнятості для 
направлення йому на роботу осіб з інвалідністю, 
самостійно здійснював всі можливі дії для 
залучення до роботи осіб з інвалідністю, але 
незважаючи на це роботодавцю не вдалось 
виконати норматив чисельності осіб з 
інвалідністю, відповідні дії роботодавця, 

https://dsp.gov.ua/bukovyna-robotodavets-ne-vidreahuvala-na-prypys-tomu-nestyme-povnu-vidpovidalnist-za-porushennia-trudovoho-zakonodavstva/
https://dsp.gov.ua/bukovyna-robotodavets-ne-vidreahuvala-na-prypys-tomu-nestyme-povnu-vidpovidalnist-za-porushennia-trudovoho-zakonodavstva/
https://dsp.gov.ua/bukovyna-robotodavets-ne-vidreahuvala-na-prypys-tomu-nestyme-povnu-vidpovidalnist-za-porushennia-trudovoho-zakonodavstva/
https://dsp.gov.ua/bukovyna-robotodavets-ne-vidreahuvala-na-prypys-tomu-nestyme-povnu-vidpovidalnist-za-porushennia-trudovoho-zakonodavstva/
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підтверджені доказами, можуть бути визнані 
судом достатньою підставою для відмови в 
позові Фонду. 

Зважаючи на те, що звіт за формою № 10-
ПОІ “Про зайнятість і працевлаштування осіб з 
інвалідністю” подається до 01 березня року 
наступного за звітним, а самостійна сплата 
роботодавцем штрафу за недотримання 
нормативів працевлаштування осіб з 
інвалідністю має здійснюватися до 15 квітня, 
починаючи з 16 квітня територіальними 
органами Фонду щорічно подаються позови до 
роботодавців щодо відповідного звітного року.  

У випадку, якщо це питання буде для Вас 
актуальним, фахівці KEYNAS GROUP зможуть 
забезпечити необхідну підтримку. 

 

СУДОВА ПРАКТИКА 

Контрагент без належних матеріальних чи 
трудових ресурсів: давня пісня про 
фіктивність 

Касаційний адмінсудо у складі 
Верховного Суду підтримав позицію ГУ ДПС у м. 
Києві та встановив, що господарські операції між 
платником податків та його контрагентами не 
мали реального характеру.  

Такий висновок було зроблено з огляду 
на те, що надані первинні документи (видаткові 
накладні, ТТН) оформлені з порушенням 
встановлених законодавством вимог – відсутні 
обов’язкові реквізити, на платіжних дорученнях 
відсутні відмітки банківських установ, не надано 
низки документів, наявність яких передбачено 
умовами договорів, відсутні достатні трудові 
ресурси у позивача, трудові, а також матеріальні 
ресурси у контрагентів, податкові накладні 
оформлені виключно з метою надання та 
отримання податкової вигоди. 

Окрім цього, судом враховано, що на час 
проведення документальної планової виїзної 
перевірки платника (позивача) його контрагенти 
перебували у процесі банкрутства чи були 
ліквідовані, були учасниками схемних відносин з 
іншими суб’єктами господарювання, що 
полягали у документуванні безтоварних 
операцій для мінімізації податкових платежів та 
одержання податкової вигоди. 

Колегія суддів касаційної інстанції дійшла 
висновку про протиправність відображення 
платником податків-позивачем даних у 
податковому обліку за спірними операціями, 
оскільки правові наслідки у вигляді виникнення 
права платника податку на формування витрат 
та податкового кредиту наступають лише у разі 
реального (фактичного) вчинення 
господарських операцій з придбання товарів 
(робіт, послуг) з метою їх використання в своїй 
господарській діяльності, що пов’язані з рухом 
активів, зміною зобов’язань чи власного капіталу 
платника, та відповідають економічному змісту, 
відображеному в укладених платником податків 
договорах, що має підтверджуватися належним 
чином оформленими первинними документами. 

Постанова Касаційного адмінсуду від 12.03.2021р. у 
справі №810/5871/15: 

https://reyestr.court.gov.ua/Review/95493218  

Випуск підготував 

 

РОРАТ ВАСИЛЬ 

Провідний консультант з обліку та 
оподаткування 

+38 (067) 441 16 80 

vasyl.rorat@keynas.com 
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