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ЗМІНИ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ВАЖЛИВА 
ІНФОРМАЦІЯ 

Знову удосконалили механізм обрахунку 
середньої заробітної плати 

Уряд вдосконалив механізм обчислення 
середньої заробітної плати, що сприятиме 
спрощенню здійснення розрахунків для суб’єктів 
господарювання. Відповідну постанову КМУ від 
01.09.2021р. №917 було ухвалено на засіданні 
уряду 1 вересня, інформує Мінекономіки. 

Згідно з прийнятим Кабміном рішенням 
при обчисленні середньої заробітної плати 
враховуватимуться премії та інші заохочувальні 
виплати за підсумками роботи за певний період 
в заробіток періоду, який відповідає кількості 
місяців, за які вони нараховані, починаючи з 
місяця їх нарахування. 

«Діючий механізм обчислення середньої 
зарплати є досить складним в адмініструванні, 
особливо для підприємств, де працює багато 
працівників. Ухвалене рішення дозволить його 
спростити, а також сприятиме зменшенню 
кількості спірних ситуацій, що виникають при 
застосуванні чинного порядку», – 
прокоментувала заступник міністра економіки 
України Світлана Глущенко. 

Рішення Уряду також передбачає 
зобов’язання роботодавців здійснити 
перерахунок середнього заробітку працівникам 
за новими правилами у разі, якщо ними не було 
забезпечено перерахунок відповідних сум 
середньої заробітної плати з урахуванням 
премій та виплат за підсумками роботи за 
певний період згідно з правилами, що діяли з 12 
грудня 2020 року. 

Додатково зміни прокоментували в 
Мінекономіки України в листі від 10.09.2021р. 
№4711-06/45145-07. 

Зокрема, міністерство наголосило, що 
норми Постанови № 917 слід застосовувати з 
дня офіційного опублікування, а саме – з 
04.09.2021 року. 

Згідно з п.2 Постанови №917 
працівникам, яким у період з 12.12.2020р. до 
набрання чинності цією Постановою обчислення 
середньої заробітної плати було здійснено 
відповідно до Порядку №100 без врахування 
нарахованих у цьому періоді премій та виплат за 
підсумками роботи за певний період, протягом 

трьох місяців після набрання чинності цією 
постановою здійснюється перерахунок 
середньої заробітної плати з урахуванням 
пункту 3 Порядку №100. 

Тобто, вказує Мінекономіки, працівникам, 
яким у період з 12.12.2020р. до набрання 
чинності Постанови №917 обчислення 
середньої заробітної плати було здійснено без 
врахування нарахованих у цьому періоді (з 
12.12.2020р. по 03.09.2021р. включно) премій та 
виплат за підсумками роботи за певний період, 
протягом трьох місяців після набрання чинності 
Постанови №917 повинні здійснити перерахунок 
середньої заробітної плати з урахуванням 
редакції пункту 3 Порядку №100, яка була чинна 
на час настання події (на час розрахунку 
середньої заробітної плати) 

Оскільки положення Постанови №917 
слід застосовувати з 04.09.2021 року, то у 
випадках, коли дата початку події, з якою 
пов’язаний розрахунок середньої заробітної 
плати, відбулася до 03.09.2021р. (включно) 
застосовують положення Порядку без змін, 
внесених Постановою №917. Якщо дата початку 
події, з якою пов’язаний розрахунок середньої 
заробітної плати, відбулася з 04.09.2021р. і 
пізніше, то необхідно застосовувати положення 
Порядку з урахуванням змін, внесених 
Постановою №917. При цьому, якщо працівнику 
надається частина невикористаної відпустки, 
яку було подовжено у зв’язку з тимчасовою 
непрацездатністю, датою початку події є дата 
подовження відпустки 

Мінекономіки вказує, що при обчисленні 
середньої заробітної плати всі види премій, в 
тому числі й за місяць, враховуються частинами 
шляхом додавання до заробітку працівника 
частини премії протягом тієї кількості місяців, за 
який вони нараховані (за місяць – місяць, за 
квартал – три місяці, за півріччя – шість місяців, 
за рік – дванадцять місяців тощо), починаючи з 
місяця їх нарахування. 

Для визначення частини премії, яка 
враховується при обчисленні середньої 
заробітної плати, необхідно суму нарахованої 
працівнику премії розділити на кількість 
відпрацьованих працівником робочих днів в 
тому періоді, за який премія нарахована, та 
помножити на кількість відпрацьованих 
працівником робочих днів в місяцях 
розрахункового періоду, до якого відноситься 
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премія з урахуванням положень ч.1 абз.3 п.3 
Порядку №100. 

постанова КМУ від 01.09.2021р. №917 

лист Мінекономіки України від 10.09.2021р. №4711-
06/45145-07 

лист Мінекономіки України від 17.09.2021р. №4711-
06/45906-07 

Запуск е-лікарняних перенесли на 1 жовтня 

Починаючи із 1 вересня 2021 року усі 
заклади охорони здоров’я повинні перейти на 
видачу електронних медичних висновків, на 
підставі яких на вебпорталі електронних послуг 
ПФУ з’являються сформовані е-лікарняні. Цього 
вимагає наказ МОЗ «Деякі питання формування 
медичних висновків про тимчасову 
непрацездатність та проведення їхньої 
перевірки» від 01.06.2021р. №1066. 

Зважаючи, що не усі лікарні опанували 
нову електронну систему та провели 
підключення до неї, дату повного переходу на е-
лікарняні перенесли із 1 вересня на 1 жовтня 
2021 року. 

Про це свідчить наказу МОЗ «Про 
затвердження Змін до деяких нормативно-
правових актів Міністерства охорони здоров’я 
України» від 28.08.2021р. №1836, який поспіхом 
опублікували 31.08.2021 року. 

Перш за все, перенесли із 1 вересня на 1 
жовтня 2021 року обов’язок для всіх закладів 
охорони здоров’я формувати медичні висновки 
про тимчасову непрацездатність в електронній 
системі охорони здоров’я, які стають підставою 
для створення електронних листків 
непрацездатності. 

Також документ передбачає виключення 
для обов’язкового переходу на е-лікарняний із 1 
вересня і переносить цю дату на 1 жовтня у 
випадку відсутності технічної можливості для 
формування електронних медичних висновків: 

- для категорії медичних висновків 
«Вагітність та пологи»; 

- для тимчасової непрацездатності, яка 
виникала внаслідок захворювання на ВІЛ, або 
внаслідок психічного розладу. 

Тобто, до 1 жовтня 2021 року продовжили 
можливість формувати паперові листки 
непрацездатності. 

На перехідний період маємо нову вимога 
– до 1 жовтня 2021 року листок 
непрацездатності уважається виданим через 5 
днів після дати його закриття. 

Наказ МОЗ «Деякі питання формування медичних 
висновків про тимчасову непрацездатність та 

проведення їхньої перевірки» від 01.06.2021р. 
№1066 

Зміни до правил карантину 

Уряд скоригував карантинні обмеження, 
встановлені Постановою №1236. Оприлюднено 
текст постанови від 13 вересня 2021 р. № 954, 
яка запрацювала з 20 вересня.  

 

«Зелений» рівень епідемічної небезпеки 

Тут дозволили проведення масових 
заходів без одягнутих усіма учасниками та 
організаторами засобів індивідуального захисту 
(захисних масок або респіраторів) за умови 
наявності у цих осіб антиковідних документів, 
тобто документа, що підтверджує отримання 
повного курсу вакцинації, або міжнародного, 
внутрішнього COVID-сертифіката України, 
виданого відповідно до Порядку № 677, або 
іноземного сертифіката, що підтверджує: 

— вакцинацію від COVID-19 однією 
дозою дводозної вакцини (жовті сертифікати), 
або однією дозою однодозної вакцини чи двома 
дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати); 

— негативний результат тестування 
методом полімеразної ланцюгової реакції; 

— одужання особи від зазначеної 
хвороби. 

 

«Жовтий» рівень епідемічної небезпеки 

Відвідування закладів освіти дозволено, 
якщо не менше 80% працівників відповідного 
закладу мають антиковідний документ. 

Буде заборонена діяльність закладів, що 
надають послуги з розміщення (крім готелів, 
санаторно-курортних закладів, установ і 
закладів, які надають соціальні послуги, 
реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю 
та дітей з інвалідністю, а також стаціонарних 
відділень первинного та складного 
протезування протезно-ортопедичних 
підприємств, що належать до сфери управління 
Міністерства соціальної політики, дитячих 
закладів оздоровлення та відпочинку). 
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За наявності антиковідних документів у 
всіх учасників та відвідувачів (крім 
неповнолітніх) та 80% персоналу буде 
дозволено: 

— проведення масових (культурних, 
спортивних, розважальних, соціальних, 
релігійних, рекламних, наукових, освітніх, 
професійних тематичних та інших) заходів (у 
тому числі в розважальних закладах (нічних 
клубах) і закладах громадського харчування); 

— приймання відвідувачів у кінотеатрах, 
інших закладах культури та приймання 
відвідувачів іншими суб’єктами діяльності у 
сфері культури; 

— розміщення відвідувачів у закладах 
громадського харчування; 

— діяльність спортивних залів, фітнес-
центрів; 

— діяльність закладів, що надають 
послуги з розміщення. 

 

«Червоний» рівень епідемічної небезпеки 

Скасували заборону на роботу закладів 
громадського харчування та місць для 
харчування в готелях з 11-ї години до 6-ї години 
наступної доби. 

Відвідування закладів освіти 
здобувачами освіти буде можливим, якщо усі 
працівники мають антиковідний документ. 

За умови наявності антиковідних 
документів у всіх учасників та відвідувачів (крім 
неповнолітніх) та усіх організаторів заходу 
(співробітників закладу, ринку) буде дозволено: 

— приймання відвідувачів суб’єктами 
господарювання, які провадять діяльність у 
сфері громадського харчування (барів, 
ресторанів, кафе тощо); 

— приймання відвідувачів у торговельно-
розважальних центрах; 

— приймання відвідувачів в інших 
закладах розважальної діяльності; 

— приймання відвідувачів суб’єктами 
господарювання, які провадять діяльність у 
сфері торговельного і побутового 
обслуговування населення; 

— приймання відвідувачів закладів 
культури і проведення культурних масових 
заходів; 

— приймання у спортивних залах, 
фітнес-центрах, басейнах, відвідувачів; 

— проведення всіх масових 
(розважальних, спортивних, соціальних, 
рекламних та інших) заходів; 

— діяльність ринків; 

— робота підвісних канатних доріг; 

— діяльність закладів, що надають 
послуги з розміщення (крім готелів, санаторно-
курортних закладів, установ і закладів, які 
надають соціальні послуги, реабілітаційних 
установ для осіб з інвалідністю та дітей з 
інвалідністю, а також стаціонарних відділень 
первинного та складного протезування 
протезно-ортопедичних підприємств, що 
належать до сфери управління Міністерства 
соціальної політики, дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку). 

Постанова КМУ від 13.09.2021р. №954 

Рекомендації Мін’юсту щодо відомостей про 
кінцевих бенефіціарних власників 
юридичної особи 

Мін’юст у листі №82310/8.4.4/32-21 від 
20.09.2021р. надав рекомендації щодо питань, 
пов’язаних з внесенням до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців та громадських формувань (ЄДР) 
відомостей про кінцевих бенефіціарних 
власників (КБВ) юридичної особи. Зокрема – на 
підставі посвідок про тимчасове або постійне 
проживання, оформлених із застосуванням 
засобів Єдиного державного демографічного 
реєстру. 

З аналізу положень Закону №755 у 
міністерстві дійшли висновку, що для 
встановлення відомостей про КБВ юридичної 
особи та внесення їх до ЄДР державному 
реєстратору разом із відповідною заявою щодо 
державної реєстрації мають бути подані, 
зокрема, такі документи, як: 

— структура власності за формою та 
змістом, визначеними відповідно до 
законодавства; 

— нотаріально засвідчена копія 
документа, що посвідчує особу, яка є КБВ 
юридичної особи, — для фізичної особи — 
нерезидента та, якщо такий документ 
оформлений без застосування засобів Єдиного 
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державного демографічного реєстру, — для 
фізичної особи — резидента. 

Відповідно до п.9 ч.2 ст.9 Закону №755 в 
ЄДР про КБВ міститься, зокрема, інформація 
про серію та номер паспорта громадянина 
України або паспортного документа іноземця. 
Зазначена інформація вноситься до Єдиного 
державного реєстру з заповненої заявником 
заяви щодо державної реєстрації юридичної 
особи. 

Відповідно, дані, зазначені в заяві щодо 
державної реєстрації, мають бути підтверджені 
даними з документів, які подаються разом із 
вказаною заявою. 

Враховуючи викладене вище, оскільки 
положеннями п.9 ч.2 ст.9 Закону №755 
передбачено наявність в ЄДР даних про серію 
та номер паспорта громадянина України або 
паспортного документа іноземця, та, відповідно, 
вказані дані вносяться з поданої заяви щодо 
державної реєстрації, то і документом, що 
подається разом із вказаною заявою, має бути 
той документ, реквізити якого вказані у заяві, а 
отже нотаріально засвідчена копія паспорта 
громадянина України (якщо він оформлений без 
застосування засобів Єдиного державного 
демографічного реєстру) або паспортного 
документа іноземця. 

З озвученого Мін’юстом можна зробити 
висновок – при подачі до 10 жовтня відомостей 
про КБВ нотаріально засвідчену копію паспорта 
потрібна надати, коли йдеться про паспорт 
громадянина України у формі паперової 
книжечки або про паспортний документ 
іноземця. А ось для паспорту громадянина 
України у формі ID-карток нотаріальне 
посвідчення не потрібне, оскільки дані такого 
паспорта держреєстратор може перевірити 
самостійно – за даними Єдиного 
демографічного реєстру. Тому дані ID-картки 
просто вносять до реєстраційної форми. 

лист Мін’юсту №82310/8.4.4/32-21 від 20.09.2021р. 

Мінфін оновив зразки структури власності 

Міністерство фінансів оприлюднило нові 
зразки складання схематичного зображення 
структури власності юридичних осіб. Така 
інформація подається обов’язково (хоч і у 
довільній формі, тож зразки Мінфіну мають 

рекомендаційний характер) державному 
реєстратору. 

Структура власності за формою є 
офіційним документом, що являє собою 
схематичне зображення структури власності 
юридичної особи, яка відображає всіх осіб, які 
прямо або опосередковано володіють цією 
особою самостійно чи спільно з іншими особами 
або незалежно від формального володіння 
мають можливість значного впливу на 
керівництво чи діяльність юридичної особи. 
Кампанія з оновлення відомостей про кінцевих 
бенефіціарних власників підприємств та інших 
юридичних осіб розпочалася 11 липня та триває 
по 10 жовтня. 

Згідно з Положення про форму та зміст 
структури власності структура власності в 
електронній формі формується програмними 
засобами у довільній формі, придатній для 
сприйняття її змісту, з накладенням 
електронного підпису, що базується на 
кваліфікованому сертифікаті електронного 
підпису керівника юридичної особи. 

Оприлюднені цього разу зразки структури 
власності мають низку відмінностей, порівняно з 
попередніми. Приміром, підприємствам з 
великою кількістю фізичних осіб – засновників 
доведеться зазначати інформацію про всіх таких 
фізосіб. Додано ще зразки для державних 
підприємств та підприємств, в яких держава 
володіє 50% капіталу. Також наведено зразок 
для підприємства, в якому відсутній кінцевий 
бенефіціарний власник.  

Граничний термін подання таких 
документів держреєстратору – 10 жовтня. А на 
керівників юросіб-порушників термінів подання 
інформації про бенефіціарів накладатимуть у 
розмірі від 17 000 до 51 000 грн. 

https://www.mof.gov.ua/uk/samples_of_drawing_up_a_
schematic_representation_of_the_ownership_structure-

517 

Подовжено строки подання фінансової 
звітності 

Кабінет Міністрів України затвердив 
постанову «Про внесення змін до Порядку 
подання фінансової звітності» від 22 вересня 
2021р. №998. Зміни до цього Порядку 
спрямовані на задоволення прохання 
підприємств і регуляторів щодо перегляду 
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строків подання фінансової звітності разом з 
аудиторським звітом та містять узгоджену 
позицію Мінфіну, Держстату, ДПС та інших 
регуляторів щодо подовження таких строків з 
урахуванням вимог Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні». Про це повідомив Мінфін. 

Зокрема передбачається: 

— подання підприємствами, які 
зобов’язані оприлюднювати річну фінансову 
звітність, до органів державної статистики та 
податкових органів до 28 лютого наступного за 
звітним роком двох форм — баланс і звіт про 
фінансові результати; 

— подовжити строки подання 
підприємствами, які зобов’язані оприлюднювати 
річну фінансову звітність, повного пакету річної 
фінансової звітності з 28 лютого на 30 квітня або 
01 червня в залежності від вимог законодавства 
щодо дати оприлюднення фінансової звітності; 

— подовжити строки подання 
підприємствами проміжної фінансової звітності з 
25 на 30 число місяця, що настає за звітним 
кварталом; 

— подовжити строк подання 
підприємствами, які складають фінансову 
звітність за МСФЗ, річної фінансової звітності за 
2020 рік та проміжної фінансової звітності за 
2021 рік в єдиному електронному форматі до 
центру збору фінансової звітності до 31 грудня 
2021 року. 

Постанова КМУ «Про внесення змін до Порядку 
подання фінансової звітності» від 22.09.2021р. 

№998 

РОЗ’ЯСНЕННЯ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ 

ПДВ 

Неподана фінзвітність разом з 
аудиторським висновком виступає 
причиною «блокування» податкових 
накладних 

У Східному міжрегіональному управлінні 
ДПС по роботі з великими платниками податків 
відповіли, чи слугуватиме неподання платником 
ПДВ аудиторського висновку разом з 
фінзвітністю підставою аби зупинити реєстрацію 
ПН. 

Податківці нагадали, що платники 
податку на прибуток, які зобов'язані 
оприлюднювати річну фінзвітність з 
аудиторським звітом, подають їх до ДПС у строк 
не пізніше 10 червня року, наступного за звітним. 
Якщо не подана (несвоєчасно подана) річна 
фінзвітність, яка підлягає оприлюдненню разом 
з аудиторським звітом, то застосовують 
відповідальність, передбачену п. 120.1 ПКУ, для 
подання податкових декларацій (розрахунків). 

В п.7 Критеріїв ризиковості платника 
податку, затверджених постановою КМУ від 
11.12.2019р. №1165, міститься випадок, коли 
платником податку на прибуток підприємств не 
подав контролюючому органу фінзвітність за 
останній звітний. 

Тож неподання фінзвітності за останній 
звітний період є також одним з критеріїв 
ризиковості платника ПДВ. 

https://evp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/501389.html 

В які терміни визнавати податковий кредит 
за «розблокованою» ПН за рішенням суду: 
позиція ДПС 

Платники ПДВ періодично мають 
ситуацію, коли реєстрацію постачальником в 
ЄРПН податкової накладної, яка була складена 
на покупця – платника ПДВ за операцією з 
постачання йому товарів/послуг, зупиняють. 

В такому випадку інколи доводиться 
постачальнику звертатись з позовом до суду аби 
розблокувати ПН. У випадку позитивного 
судового рішення, яке набрало законної сили, 
ним зобов’язують ДПС зареєструвати таку ПН. 

Коментуючи таку ситуацію, податківці 
вказують, що ПН та/або РК, реєстрацію яких 
зупинено, реєструється у день набрання 
рішенням суду законної сили про їх реєстрацію 
(у разі надходження до ДПС відповідного 
рішення) з огляду на вимоги п.19 Порядку 
№1246. 

Дата внесення відомостей до ЄРПН – 
день, зазначений в рішенні суду, або день 
набрання законної сили таким рішенням (п.20 
Порядку №1246). 

У випадку набрання законної сили 
рішенням суду, згідно з яким ДПС зобов’язано 
зареєструвати ПН, в реєстрації якої платнику 
(постачальнику) було відмовлено, покупець 
може включити до податкового кредиту суми 
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ПДВ, зазначені у такій ПН, після її реєстрації в 
ЄРПН: 

– у разі своєчасної реєстрації в ЄРПН 
такої ПН – у податковій декларації з ПДВ того 
звітного (податкового) періоду, в якому її 
складено, або будь-якого наступного звітного 
періоду в межах 1095 календарних днів з дати 
складання такої ПН; 

– у разі несвоєчасної реєстрації в ЄРПН 
– у податковій декларації з ПДВ того звітного 
(податкового) періоду, в якому її зареєстровано 
в ЄРПН, але не пізніше ніж через 1095 
календарних днів з дати її складання. 

Водночас на сьогодні ПКУ не 
передбачено виключень щодо термінів 
формування податкового кредиту за ПН, які 
реєструються в ЄРПН згідно з рішенням суду. 

ІПК ДПС від 31.08.2021р. №3189/ІПК/99-00-21-03-02-
06 

Податок на прибуток 

Аудиторський висновок подають у складі 
ТЦУ-документації за 2020 рік 

Платники податку на прибуток, які 
зобов’язані оприлюднювати річну фінансову 
звітність разом з аудиторським звітом, подають 
до податкового органу річну фінансову звітність, 
що підлягає оприлюдненню разом зі звітом 
аудитора, у строк не пізніше ніж 10 червня року, 
наступного за звітним. 

Цей аудиторський висновок є частиною 
документації з трансфертного ціноутворення, 
що повинна містити копію звіту аудитора щодо 
фінансової звітності платника податків за 
звітний період, за який подають документацію з 
трансфертного ціноутворення. 

Уперше документація з аудиторським 
звітом подається за 2020 рік. 

Нагадаємо, подають ТЦУ-документацію 
на запит податківців протягом 30 календарних 
днів з дня отримання відповідного запиту. 

Сам же запит надсилається не раніше 01 
жовтня року, що настає за календарним роком 
здійснення контрольованої операції. 

Документація з трансфертного 
ціноутворення складається у довільній формі як 
сукупність документів або єдиний документ. 
Головне, повинна містити таку інформацію: 

— дані про особу (осіб), яка є стороною 
контрольованої операції; 

— загальний опис діяльності групи 
компаній (включно з материнською компанією та 
її дочірніми підприємствами) ; 

— опис структури управління платника 
податків; 

— опис діяльності та стратегії ділової 
активності; 

— відомості про участь платника податків 
у реструктуризації бізнесу; 

— опис контрольованої операції й копії 
відповідних договорів (контрактів); 

— опис товарів (робіт, послуг); 

— відомості про фактично проведені 
розрахунки в контрольованій операції (сума й 
валюта платежів, дата, платіжні документи); 

— чинники, які вплинули на формування 
та встановлення ціни; 

— функціональний аналіз 
контрольованої операції; 

— економічний і порівняльний аналіз; 

— відомості про здійснене платником 
податку самостійне пропорційне коригування 
податкової бази та сум податку. 

роз’яснення з категорії 131.07 ЗІР ДПСУ 
(zir.tax.gov.ua) 

Представництво 

Сплата податків представництвом іноземної 
компанії 

З огляду на зміни в оподаткуванні 
нерезидентів податківці надають відповіді на 
ряд запитань. 

Серед іншого контролери звертають 
увагу на наступне. 

Нерезиденти після реєстрації їх 
платниками податку на прибуток підприємств 
складатимуть податкову декларацію з податку 
на прибуток підприємств за результатами своєї 
господарської діяльності через постійне 
представництво на території України у 
національній валюті України. 

Сплата грошових зобов’язань з податку 
на прибуток підприємств, що нараховані в 
податковій декларації з податку на прибуток 
підприємств, складеній по результатам 
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діяльності постійного представництва, також 
має відбуватись у національній валюті України. 

Платник податків веде справи, пов’язані 
зі сплатою податків, особисто або через свого 
представника. Особиста участь платника 
податків в податкових відносинах не позбавляє 
його права мати свого представника, як і участь 
податкового представника не позбавляє 
платника податків права на особисту участь у 
таких відносинах. 

Тож нерезидент може наділити 
повноваженнями по сплаті податку на прибуток 
підприємств свій акредитований 
(зареєстрований, легалізований) відокремлений 
підрозділ, зокрема постійне представництво. 

Таким чином сплату податку на прибуток 
підприємств, що виникає у нерезидента в 
результаті здійснення господарської діяльності 
на території України через постійне 
представництво, може здійснювати 
відокремлений підрозділ, через який 
здійснюється відповідна діяльність (як 
представник нерезидента на підставі належним 
чином оформлених повноважень). 

Крім того, перерахування відокремленим 
підрозділом в межах делегованого йому 
нерезидентом повноваженням коштів на сплату 
зобов’язання з податку на прибуток підприємств 
за такого нерезидента не впливає на об’єкт 
оподаткування для цілей податку на прибуток у 
нерезидента, оскільки фактично є сплатою 
податку самим нерезидентом з його власних 
коштів. 

При цьому, нарахування та сплата 
податку на прибуток підприємств суб’єктами 
господарювання з організаційно-правовими 
формами іноземне підприємство (код 170) та 
представництво (код 620)здійснюються за кодом 
бюджетної класифікації 11020500 «Податок на 
прибуток іноземних юридичних осіб». 

Постійне представництво прирівнюється 
з метою оподаткування до платника податку, 
який провадить свою діяльність незалежно від 
такого нерезидента. 

Постійне представництво визначає обсяг 
оподатковуваного прибутку, отриманого 
протягом звітного (податкового) періоду, 
відповідно до принципу «витягнутої руки». 
Оподатковуваний прибуток постійного 
представництва має відповідати прибутку 
незалежного підприємства, що здійснює таку 

саму або аналогічну діяльність у таких самих 
або аналогічних умовах і діє в повній 
незалежності від нерезидента, постійним 
представництвом якого воно є. 

При цьому, зазначений розрахунок 
здійснює нерезидент (особа, уповноважена 
нерезидентом на ведення бухгалтерського та 
податкового обліку постійного представництва), 
як платник податку на прибуток підприємств. 

Враховуючи, що нерезидент 
визначатиме оподатковуваний прибуток, 
отриманий за результатами господарської 
діяльності на території України через постійне 
представництво як платник податку, який 
провадить свою діяльність незалежно від такого 
нерезидента, то і фінансова звітність має 
відображати результати діяльності нерезидента 
через таке постійне представництво за 
відповідний звітний період. 

Обов’язок подання декларації з податку 
на прибуток підприємств та фінансової звітності 
переходить до нерезидента як правонаступника 
свого постійного представництва, 
використовуючи у 2021 році податковий (звітній) 
період свого постійного представництва. 

Тобто, якщо Представництво подавало 
квартальну звітність з податку на прибуток 
підприємств за податкові (звітні) періоди 2020 
року та його дохід за 2020 рік становив більше 
40 млн.грн. то нерезидент як правонаступник 
свого постійного представництва також має 
подавати квартальну звітність. 

Також у відомстві зазначають, що 
нерезидент з моменту постановки його на облік 
в якості платника податку на прибуток 
підприємств за місцезнаходженням свого 
постійного представництва несе 
відповідальність за правильність обчислення, 
повноту та своєчасність сплати грошового 
зобов’язання з податку на прибуток підприємств 
цього постійного представництва, в тому числі 
за періоди у яких на обліку в якості платника 
податку перебувало постійне представництво. 

Оскільки нерезидент є платником 
податку на прибуток підприємств, а постійне 
представництво втратило статус платника цього 
податку, то такий нерезидент зобов’язаний 
подавати Звіт про контрольовані операції щодо 
контрольованих операцій свого постійного 
представництва з моменту його реєстрації 
платником податку на прибуток підприємств (у 
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разі здійснення операцій, які підпадають під 
визначення контрольованих), тобто за 
податковий (звітний) період – 2020 рік, а також 
повідомлення про участь у міжнародній групі 
компаній. Вперше повідомлення про участь у 
міжнародній групі компаній подається за 
податковий (звітний) період – 2020 рік. 

Таким чином, постійне представництво, 
яке здійснювало контрольовані операції, 
обґрунтування, що обсяг його оподатковуваного 
прибутку, отриманого протягом звітного 
(податкового) періоду, визначено відповідно до 
принципу «витягнутої руки», наводить у 
документації з трансфертного ціноутворення за 
відповідний звітний рік. 

Для постійних представництв, які 
протягом звітного року не здійснювали 
контрольовані операції, прямо не визначено 
вимоги щодо форми, структури та змісту 
обґрунтування. Разом з цим, таке обґрунтування 
доцільно здійснювати з урахуванням загальних 
вимог до документації з ТЦУ. 

У разі застосування платником податків 
під час здійснення контрольованих операцій 
умов, що не відповідають принципу «витягнутої 
руки», та/або не відповідають розумній 
економічній причині (діловій меті), платник 
податків має право самостійно провести 
коригування ціни контрольованої операції і сум 
податкових зобов’язань за умови, що це не 
призведе до зменшення суми податку, що 
підлягає сплаті до бюджету. 

Результати такого коригування 
відображаються у Додатку ТЦ податкової 
декларації з податку на прибуток підприємств. 

Отже, оскільки нерезидент є 
правонаступником щодо всіх податкових активів 
і зобов’язань свого постійного представництва, в 
тому числі тих, які виникли в податкових 
періодах у яких на обліку в якості платника 
податку перебувало постійне представництво, 
то у разі виявлення невідповідності умов 
контрольованих операцій принципу «витягнутої 
руки», та/або які не відповідають розумній 
економічній причині (діловій меті), на нього 
також покладено обов’язок щодо здійснення 
коригування ціни контрольованої операції і сум 
податкових зобов’язань. 

У свою чергу нагадаємо, перевірки для 
встановлення ознак ведення нерезидентом 
господарської діяльності на території України, 

без взяття на облік, проводять відповідно до 
наказу Мінфіну від 23.02.2021р. №744. 

Перевірка діяльності нерезидента без 
взяття на облік у контролюючому органі 
проводиться відповідно до положень глави 8 
розділу II ПКУ з урахуванням особливостей, 
визначених пп.14.1.193, п.64.5, положеннями 
чинних міжнародних договорів України, якими 
регулюються питання оподаткування, а підстави 
її проведення визначені пп.78.1.22 ПКУ. 

ІПК ДПС від 07.09.2021 р. № 3367/ІПК/99-00-21-02-
02-06 

Трудові відносини 

Як сканувати трудову книжку працівника – 
поради Пенсійного фонду 

Головне управління Пенсійного фонду 
України у Вінницькій області повідомляє, що 
перед оцифруванням трудових книжок 
найманих працівників варто провести аудит 
паперової трудової книжки. 

Також поінформували про технічні 
вимоги, яких необхідно дотримуватись при 
скануванні трудових книжок працівників: 

— виконати сканкопії всіх заповнених 
сторінок трудової книжки в хронологічному 
порядку, 

— сканкопія повинна бути кольорова, 

— сканкопії мають бути чіткі та 
відображати всі реквізити документа (підписи, 
печатки тощо), 

— роздільна здатність при скануванні — 
300 dpi, 

— скановані копії зберегти у форматі JPG 
або PDF, 

— розмір кожного файлу не повинен 
перевищувати 1 Mb 

На вебпорталі Пенсійного фонду України 
в особистому кабінеті страхувальника треба 
завантажити сканкопії працівників в розділі 
«Комунікації з ПФУ» в меню «Відомості про 
трудові відносини робітника». 

https://www.pfu.gov.ua/vn/399671-perehid-na-
elektronni-trudovi-knyzhky-informuyut-pensijnyky-

ladyzhyna/ 

Держпраці заперечує можливість 
отримувати лікарняні за основним місцем 

https://www.pfu.gov.ua/vn/399671-perehid-na-elektronni-trudovi-knyzhky-informuyut-pensijnyky-ladyzhyna/
https://www.pfu.gov.ua/vn/399671-perehid-na-elektronni-trudovi-knyzhky-informuyut-pensijnyky-ladyzhyna/
https://www.pfu.gov.ua/vn/399671-perehid-na-elektronni-trudovi-knyzhky-informuyut-pensijnyky-ladyzhyna/
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роботи й водночас працювати за 
сумісництвом 

В Управлінні Держпраці у Рівненській 
області проконсультували дистанційно із 
питання правомірності перебування на 
лікарняному на основному місці роботи та в той 
же час роботи на іншому місці роботи за 
сумісництвом. 

Для такої ситуації на перешкоді відразу 
два нюанси. 

По-перше, допомогу по тимчасовій 
непрацездатності надають застрахованій особі у 
формі матеріального забезпечення, яке 
повністю або частково компенсує втрату 
зарплати при настанні тимчасової 
непрацездатності (ст.22 Закону №1105). 

По-друге, застраховані особи, які в період 
отримання допомоги по тимчасовій 
непрацездатності порушують режим, 
встановлений для них лікарем, або не 
з’являються без поважних причин у призначений 
строк на медичний огляд, у т.ч. на лікарсько-
консультативну комісію чи медико-соціальну 
експертну комісію, втрачають право на цю 
допомогу з дня допущення порушення на строк, 
що встановлюють рішенням органу, який 
призначає допомогу по тимчасовій 
непрацездатності (ч.2 ст.23 Закону №1105). 

До порушень режиму відносять згідно з 
на п. 4.1 Інструкції № 532: 

— відсутність хворого вдома у випадку 
призначення йому постільного режиму; 

— несвоєчасна явка на прийом до лікаря; 

— вихід на роботу без дозволу лікаря; 

 

— самовільне залишення закладу 
охорони здоров’я; 

— виїзд на лікування в іншому закладі 
охорони здоров’я без відмітки про дозвіл виїзду; 

— відмова від направлення або 
несвоєчасна явка на МСЕК. 

Комісія (уповноважений) із 
соцстрахування контролює правильне 
нарахування і своєчасну виплату лікарняних, 
приймає рішення про відмову в їх призначенні, 
про припинення їх виплати. 

http://rv.dsp.gov.ua/2021/09/15/konsultuiemo-
dystantsijno-iakshcho-pratsivnyk-perebuvaie-na-

likarnianomu-na-osnovnomu-mistsi-roboty-chy-mozhe-

vin-u-toj-zhe-chas-pratsiuvaty-na-inshomu-mistsi-
roboty-za-sumisnytstvom/ 

Робота за сумісництвом не може 
відбуватися понад норму робочого часу – 
Держпраці 

В Управлінні Держпраці у Миколаївській 
області нагадали про норми тривалості 
робочого часу за сумісництвом. Надана 
відповідь на питання, чи можна працювати на 
основній роботі на повну ставку (40 годин та 
тиждень) і за сумісництвом в іншій організації на 
0,75 ставки (30 годин на тиждень). 

Передбачено обмеження тривалості 
роботи за сумісництвом для працівників 
держпідприємств згідно із п.2 постановою КМУ 
«Про роботу за сумісництвом працівників 
державних підприємств, установ і організацій» 
від 03.04.1993р. №245. Тривалість роботи за 
сумісництвом не може перевищувати чотирьох 
годин на день і повного робочого дня у вихідний 
день. Загальна тривалість роботи за 
сумісництвом протягом місяця не повинна 
перевищувати половини місячної норми 
робочого часу. 

Нормальна тривалість робочого часу 
працівників не може перевищувати 40 годин на 
тиждень (ст.50 КЗпП). 

Тож виходить, що тривалість робочого 
часу за сумісництвом не повинна перевищувати 
20 годин на тиждень. 

Окрім того, маємо додатково вимоги в 
КЗпП, які стосуються вихідних днів та часу 
відпочинку працівників. 

Тому на умови роботи за сумісництвом 
особа не може працювати без вихідних та з 
навантаженням більше, ніж передбачено 
вимогами чинного законодавства. 

http://mk.dsp.gov.ua/news/chy-mozhna-pratsiuvaty-na-
osnovnii-roboti-na-povnu-stavku-40-hodyn-ta-tyzhden-i-
po-sumisnytstvu-v-inshii-orhanizatsii-na-0-75-stavky-30-

hodyn-na-tyzhden/ 

Інше 

Нові форми статзвітності в оптовій торгівлі 

Держстат затвердив форми державного 
статистичного спостереження «Звіт про обсяг 

http://mk.dsp.gov.ua/news/chy-mozhna-pratsiuvaty-na-osnovnii-roboti-na-povnu-stavku-40-hodyn-ta-tyzhden-i-po-sumisnytstvu-v-inshii-orhanizatsii-na-0-75-stavky-30-hodyn-na-tyzhden/
http://mk.dsp.gov.ua/news/chy-mozhna-pratsiuvaty-na-osnovnii-roboti-na-povnu-stavku-40-hodyn-ta-tyzhden-i-po-sumisnytstvu-v-inshii-orhanizatsii-na-0-75-stavky-30-hodyn-na-tyzhden/
http://mk.dsp.gov.ua/news/chy-mozhna-pratsiuvaty-na-osnovnii-roboti-na-povnu-stavku-40-hodyn-ta-tyzhden-i-po-sumisnytstvu-v-inshii-orhanizatsii-na-0-75-stavky-30-hodyn-na-tyzhden/
http://mk.dsp.gov.ua/news/chy-mozhna-pratsiuvaty-na-osnovnii-roboti-na-povnu-stavku-40-hodyn-ta-tyzhden-i-po-sumisnytstvu-v-inshii-orhanizatsii-na-0-75-stavky-30-hodyn-na-tyzhden/
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оптового товарообороту» та «Звіт про продаж і 
запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі». 

Їх буде введено у дію, починаючи зі звіту: 

- за січень 2022 року – № 1-опт (місячна) 
«Звіт про обсяг оптового товарообороту»; 

- за I квартал 2022 року – № 1-опт 
(квартальна) «Звіт про продаж і запаси товарів 
(продукції) в оптовій торгівлі». 

Наказ Держстату «Про затвердження 
форм державного статистичного спостереження 
№ 1-опт (місячна) «Звіт про обсяг оптового 
товарообороту» та № 1-опт (квартальна) «Звіт 
про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій 
торгівлі» від 13.07.2018р. №149 втрачає 
чинність з 01 лютого 2022 року. 

Наказ Держстату від 25.06.2021р. №147 

Податківці про способи надання 
електронних чеків покупцям 

Закон про РРО передбачає надавати 
клієнту розрахунковий документ встановленої 
форми та змісту, який може бути створений в 
паперовій та/або електронній формі. 

Проте, якщо керуватися ст.3 Закону про 
РРО, то фіскальний чек можна відтворити в 
електронній формі, у т. ч., але не виключно, з 
відтворюванням на дисплеї РРО чи дисплеї 
пристрою, на якому встановлений програмний 
РРО, QR-коду, який дозволяє особі здійснювати 
його зчитування та ідентифікацію із 
розрахунковим документом за структурою 
даних, що в ньому міститься, та/або надіслати 
електронний розрахунковий документ на 
наданий особою абонентський номер або 
адресу електронної пошти. 

Чи доступні інші способи надати клієнту 
можливість завантажити електронний 
фіскальний чек? 

Підприємство спитало у податківців, чи 
можна надавати клієнту не розрахунковий 
документ встановленої форми та змісту, а 
спеціальний ідентифікатор, за допомогою якого 
клієнт зможе завантажити належний йому 
розрахунковий документ за допомогою 
інформаційно-телекомунікаційної системи 
підприємства, яка включає в себе його 
офіційний сайт, особистий кабінет клієнта. 

ДПС проти такого варіанту. Податкова 
служба уважає, що припущення підприємства 
про наявність варіативності та невичерпності 

способів надання розрахункового документу 
встановленої форми та змісту, стосується лише 
електронних розрахункових документів 
встановленої форми та змісту і способів його 
відтворення (візуалізації) на дисплеях РРО, 
пристроїв на яких встановлені програмні РРО, 
надання можливості надсилати його на адресу 
електронної пошти або абонентський номер, 
наданий таким клієнтом. 

Однак підприємство планує надавати 
(надсилати) клієнту не електронний 
розрахунковий документ встановленої форми та 
змісту, а спеціальний ідентифікатор, для 
можливості завантаження такого документу 
через Інтернет-сайт підприємства. 

Такий спосіб – пряме порушенням вимоги 
щодо надання саме розрахункового документа 
встановленої форми та змісту споживачу, яка 
встановлена п.2 ст.3 Закону про РРО. 

ІПК ДПС від 31.08.2021р. №3164/ІПК/99-00-07-05-01-
06 

Із 10 вересня змінюються вимоги до 
робочого часу і тривалості відпочинку 
водіїв 

Мінінфраструктури наказом від 
24.06.2021р. №337 скоригував норми 
Положення про робочий час і час відпочинку 
водіїв колісних транспортних засобів. Зміни 
запрацюють із дня опублікування цього наказу – 
10.09.2021 року. 

Глобальних змін у нормуванні робочий 
час і час відпочинку водіїв не передбачено, 
проте на основних зупинимося в деталях. 

1. Уточнено, що змінна перерва – 
сумарна тривалість перерв за робочий день 
(зміну), період, протягом якого водій не керує 
автомобілем та не виконує іншої роботи і який 
використовується для відпочинку. У свою чергу 
робоча зміна – період роботи водія відповідно до 
графіка змінності (зміна), який може бути як 
безперервним, так і розділеним на частини. 

2. Час, коли водій не зобов’язаний 
перебувати на робочому місці, але має 
залишатися на зв’язку, бути готовим відповісти 
на будь-який виклик, почати чи відновити рух 
або виконувати іншу роботу, також відносять до 
часу простоїв не з вини водія і включають до 
робочого часу водія. 
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3. Додана вимога, що тривалість періоду 
керування не може перевищувати 56 годин на 
тиждень та 90 годин протягом двох тижнів. 

4. Уточнено, якщо нормальна тривалість 
робочого дня охоплює тривалі простої, 
очікування у транспортному засобі чи на 
робочому місці або якщо водію необхідно дати 
змогу доїхати до відповідного місця відпочинку, 
тривалість робочого дня (зміни) може бути 
збільшена до 12 годин за умови, що час 
керування протягом дня (зміни) не перевищує 10 
годин, але не частіше ніж двічі на тиждень, та 9 
годин в інші дні. 

5. При підсумованому обліку робочого 
часу водіїв треба забезпечити наявність не 
менше ніж одного вихідного дня протягом тижня. 

6. Вилучено норму, за якою час охорони 
транспорту з вантажем або без нього 
зараховується водію в розмірі 1/3 робочого часу. 

7. Передбачено для водіїв автобусів, які 
здійснюють регулярні пасажирські перевезення, 
за їх згодою можливість встановити робочий 
день з розподілом зміни на дві частини за умови, 
що тривалість цих частин не перевищує 4 години 
30 хвилин з урахуванням часу, необхідного для 
повернення на місце стоянки. 

8. Вилучено норму, за якою для водіїв 
транспорту, який здійснює перевезення 
великовагових, та (або) великогабаритних, та 
(або) небезпечних вантажів, змінний період 
керування, включаючи надурочні роботи, не 
повинен перевищувати 8 годин. 

9. Додана умова, що водій має вказати на 
роздруківці тахографа характер і причину 
виникнення непередбачуваних обставин не 
пізніше ніж у момент прибуття до місця стоянки. 

10. Уточнена норма, за якою водіям, яким 
установлено підсумований облік робочого часу, 
тривалість щоденного (міжзмінного) відпочинку 
в окремі періоди може бути зменшено до 9 
послідовних годин протягом будь-якого 24-
годинного періоду, але не частіше ніж тричі на 
тиждень, рахуючи від початку робочої зміни, при 
цьому робочий час протягом облікового періоду 
не повинен перевищувати норми робочого часу, 
установленої законодавством. 

11. Встановлена вимога, що водії 
зберігають записи щодо режиму праці та 
відпочинку протягом робочої зміни та 28 днів з 
дня її закінчення. 

12. Додана вимога, що, окрім 
індивідуальної контрольної книжки, водій 
повинен мати копію графіка змінності водіїв у 
разі, коли транспорт не обладнаний 
тахографом. 

13. Маємо нову вимогу, що при 
тимчасовій непрацездатності водія чи 
перебування його у відпустці, а також якщо водій 
не здійснював перевезення пасажирів чи/та 
вантажів, перевізник може заповнювати бланк 
підтвердження діяльності. Водії зберігають 
бланк підтвердження діяльності протягом 
робочої зміни та 28 днів з дня її закінчення. 
Перевізники зберігають бланк підтвердження 
діяльності протягом 12 місяців. Також 
затверджено форму бланку підтвердження 
діяльності. 

Наказ Мінінфраструктури України від 24.06.2021р. 
№337 

Як відбуваються позапланові перевірки 
ризикових платників – ДПС 

Головне управління ДПС у 
Тернопільській області розповіло про 
позапланові перевірки ризикових платників. 
Особливість таких перевірок полягає в тому, що 
вони призначені для перевірки окремих питань, 
не передбачені певним планом і можуть 
проводитися без обмеження їх кількості чи 
періодичності. 

В межах відпрацювання платників 
податків ризикових категорій виділяють наступні 
категорії: 

— суб’єкт господарювання, що 
зареєстрований платником ПДВ, який 
отримував необґрунтовану податкову вигоду за 
рахунок відображення у даних податкової 
звітності оформлених нереальних операцій з 
придбання товарів (робіт, послуг). 

— суб’єкт господарювання, що 
зареєстрований платником ПДВ, який формує 
для інших платників схемний податковий кредит 
за рахунок оформлення нереальних операцій 
постачання (продажу) товарів/послуг, відмінних 
від придбаних. 

Підставою для проведення 
документальної позапланової перевірки є 
отримання податкової інформації, що свідчить 
про порушення платником законодавства, 
виявлення недостовірності даних у поданих 
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податкових деклараціях. Підставою буде, коли 
платник податків не надасть пояснення та їх 
документальні підтвердження на обов’язковий 
письмовий запит протягом 15 робочих днів. 

Якщо платник не надав відповіді або 
відповідь не спростовує інформації про 
допущене порушення, податковий орган може 
призначити позапланову перевірку. Рішення про 
призначення оформлюється наказом. 

На письмовий запит органу ДПС суб’єкт 
господарювання в письмовій формі (листом) 
надає документальне підтвердження в 
загальновстановленому порядку, в один із таких 
способів: 

— особисто платником податків або 
уповноваженою на це особою; 

— надсилається поштою з 
повідомленням про вручення та з описом 
вкладення; 

—  за допомогою меню «Листування з 
ДПС» приватної частини Електронного кабінету 
у форматі pdf (обмеження 2 МБ). 

Тимчасово, на період по останній 
календарний день місяця (включно), в якому 
завершується дія карантину, зупинено перебіг 
строків, встановлених статтями 73 і 78 ПКУ 
щодо надання платниками податків відповідей 
на запити контролюючих органів (крім запитів 
контролюючих органів щодо законності 
декларування заявленого до відшкодування з 
бюджету ПДВ та/або з від’ємного значення з 
ПДВ), що надійшли чи надійдуть платникам 
податків по останній календарний день місяця 
(включно), в якому завершується дія карантину, 
встановленого КМУ на всій території України з 
метою запобігання поширенню на території 
України коронавірусної хвороби (COVID-19). 

Постановою Кабміну від 03.02.2021р. 
№89 дозволено проведення документальних 
позапланових перевірок за фактом 
взаємовідносин з ризиковими контрагентам 
суб’єктів господарювання реального сектору 
економіки, які сформували податковий кредит за 
рахунок оформлення ризикових операцій з 
придбання товарів/послуг (з переліку ризикових 
платників податків, визначених у рамках роботи 
Тимчасової слідчої комісії Верховної ради 
України). 

Контролюючий орган, крім окремих 
випадків, визначених пунктом 102.2 ПКУ, має 

право провести перевірку та самостійно 
визначити суму грошових зобов’язань платника 
податків не пізніше закінчення 1095 дня (2555 
дня – при проведенні перевірки з трансфертного 
ціноутворення), що настає за останнім днем 
граничного строку подання податкової 
декларації, звіту про використання доходів 
(прибутків) неприбуткової організації, чи 
граничного строку сплати грошових зобов’язань, 
нарахованих контролюючим органом, а якщо 
така податкова декларація була надана пізніше, 
– за днем її фактичного подання. 

Однак з 1 січня 2021 року передбачено, 
що перебіг строків давності для здійснення 
перевірок та донарахувань до бюджету 
зупиняється на період коли їх проведення 
неможливе, зокрема у зв’язку з законодавчою 
або судовою забороною на проведення 
перевірок. 

Якщо платник вважає перевірку 
незаконною, у нього є два шляхи можливих дій: 

— відмова в допуску до перевірки і 
подальше оскарження наказу в суді; 

— допуск до перевірки та подальше 
оскарження її результатів, в тому числі з 
посиланням на процедурні порушення під час 
призначення перевірки. 

https://tr.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/492799.html 

 

Випуск підготував 

 

РОРАТ ВАСИЛЬ 

Провідний консультант з обліку та 
оподаткування 

+38 (067) 441 16 80 

vasyl.rorat@keynas.com 


