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ЗМІНИ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ВАЖЛИВА 
ІНФОРМАЦІЯ 

Україна повністю перейшла на електронний 
лікарняний з 1 жовтня: як це працює 

В Україні з 1 жовтня всі заклади охорони 
здоров’я видаватимуть електронні лікарняні. 

Е-лікарняні будуть розділятися на дві 
частини. Медичний висновок — це документ 
після обстеження лікаря, у якому міститься 
загальний діагноз. Лікар створює його у Реєстрі 
та завіряє його електронним підписом.  

Звідти за кілька секунд лікарняний 
потрапляє до Реєстру Пенсійного фонду. І там 
формується електронний листок 
непрацездатності — це саме той документ, за 
яким нараховуються виплати.  

Роботодавець зможе побачити 
лікарняний на портал ПФУ. 

Інформацію, яка міститься в медичному 
висновку, підписує лікар особисто електронним 
підписом. Це означає, що медпрацівник несе 
повну відповідальність за дані, які він туди 
вносить. Спроба їх підробити — наприклад, 
видати лікарняний людині, що не хворіла, — 
може призвести до позбавлення лікаря і навіть 
закладу медичної ліцензії. За цим стежитимуть 
робітники Фонду соціального страхування. 

Головне управління Держпраці у Київській обл. 

http://kiev.dsp.gov.ua/novyny/ukraina-povnistiu-
pereishla-na-elektronnyi-likarnianyi-z-1-zhovtnia-iak-

tse-pratsiuie/ 

З 1 жовтня змінюються правила 
оформлення ТТН 

З 1 жовтня 2021р. в Україні 
запроваджуються зміни порядку оформлення 
товарно-транспортної накладної (ТТН), 
відповідно до яких при її оформленні 
вантажовідправник буде зобов'язаний вказувати 
транспортний засіб та його параметри (довжину, 
ширину, висоту, загальну вагу, у тому числі з 
вантажем, та масу брутто). 

ЗУ Про внесення змін до деяких законів України 
щодо окремих питань здійснення габаритно-
вагового контролю №1534-IX від 03.06.2021р. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/%201534-IX#Text  

ДПС оновила Державний реєстр РРО 

Як і раніше, Держреєстр РРО 
складається з двох основних розділів: 
Реєстратори розрахункових операцій, дозволені 
до первинної реєстрації, та Реєстратори 
розрахункових операцій, первинна реєстрація 
яких заборонена. 

Також наведено перелік РРО виключених 
з Державного реєстру в 2016-2021 роках, 
експлуатація яких не дозволяється. 

Оновлений Реєстр включає 97 моделей 
РРО, дозволених до первинної реєстрації. 

Оновлено Класифікатор сфер 
застосування РРО. 

Державна податкова служба повідомляє, 
що на останньому засіданні технічної комісії з 
питань ведення Державного реєстру 
реєстраторів розрахункових операцій (протокол 
засідання від 21.09.2021 р. № 54) прийнято 
рішення про доповнення Класифікатора сфер 
застосування реєстраторів розрахункових 
операцій новою сферою: 

«Організація та проведення азартних 
ігор». 

Наказ ДПСУ від 12.10.2021р. №883  

РОЗ’ЯСНЕННЯ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ 

ПДВ 

Вартість послуг при вивезенні продукції з 
України, була включена окремим рядком в 
інвойсі: як визначити базу оподаткування 
ПДВ 

Змінами, внесеними до ПКУ Законом № 
466-IX, які набрали чинності з 23 травня 2020 
року, врегульована неоднозначність тлумачення 
бази оподаткування для експорту товару. Базою 
оподаткування ПДВ для операцій з вивезення 
товарів за межі митної території України 
відповідно до пункту 189.17 ПКУ є договірна 
(контрактна) вартість таких товарів, зазначена в 
митній декларації, оформленій відповідно до 
вимог МКУ. 

Вартість послуг з доставки продукції 
покупцю не входить до загальної вартості 
експортованої продукції та у разі, якщо така 
доставка здійснюється за єдиним міжнародним 
перевізним документом, оподатковується ПДВ 
відповідно до пп. "а" 195.1.3 ПКУ. 
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При цьому у випадку залучення до 
міжнародного перевезення перевізників нульова 
ставка, визначена пп. "а" 195.1.3 ПКУ, 
застосовується саме такими перевізниками. 

Аналогічні роз’яснення надані в 
Узагальнюючій податковій консультації щодо 
порядку оподаткування ПДВ транспортно-
експедиторської діяльності, затвердженій 
наказом ДПС України від 06.07.2012 р. № 610. 

ІПК ДПС від 09.09.2021 р. № 3393/ІПК/99-00-
21-03-02-06 

Податковий кредит за касовим методом: 
порушення терміну реєстрації податкових 
накладних 

Платники ПДВ, які застосовують касовий 
метод податкового обліку, суми податку, 
зазначені в податкових накладних/розрахунках 
коригування, зареєстрованих в ЄРПН, та не 
включені до податкового кредиту протягом 
періоду 1095 календарних днів з дати їх 
складення у зв’язку з відсутністю фактів 
списання коштів з банківського рахунку (видачі з 
каси) платника податку або надання інших видів 
компенсацій вартості поставлених (або тих, що 
підлягають поставці) йому товарів/послуг, мають 
право на включення таких сум до податкового 
кредиту у звітному податковому періоді, в якому 
відбулося списання коштів з банківського 
рахунку (видачі з каси) платника податку або 
надання інших видів компенсацій вартості 
поставлених (або тих, що підлягають поставці) 
йому товарів/послуг, але не пізніше ніж через 60 
календарних днів з дати такого списання, 
надання інших видів компенсацій. 

Платники ПДВ, які застосовують касовий 
метод, можуть включити до податкового кредиту 
суми ПДВ, зазначені у податковій 
накладній/розрахунку коригування, якщо 
виконуються одночасно дві умови: 

 1. оплата товарів/послуг; 

2. реєстрація податкової 
накладної/розрахунку коригування в ЄРПН. 

Включення таких сум до податкового 
кредиту виникає у звітному податковому періоді, 
в якому відбулося списання коштів з 
банківського рахунку (видачі з каси) або надання 
інших видів компенсацій вартості поставлених 
(або тих, що підлягають поставці) йому 
товарів/послуг, але не пізніше ніж через 60 

календарних днів з дати такого списання, 
надання інших видів компенсацій. 

Платники ПДВ, які застосовують касовий 
метод можуть включити суми ПДВ, зазначені в 
податкових накладних/розрахунках 
коригування, які зареєстровані в ЄРПН як 
своєчасно так і несвоєчасно, у податковому 
(звітному періоді), в якому відбулося списання 
коштів з рахунків платника податку, відкритих в 
установах банків, та/або в органах, що 
здійснюють казначейське обслуговування 
бюджетних коштів, видача з каси платника 
податків або надання інших видів компенсацій 
вартості поставлених (або тих, що підлягають 
поставці) йому товарів (послуг), або будь-якого 
звітного періоду в межах 1095 календарних днів 
з дати складення податкових 
накладних/розрахунків коригування. 

Головне управління ДПС у Донецькій обл. 

https://dn.tax.gov.ua/media-ark/news-
ark/504262.html 

Порядок зберігання ПН та РК, складених в 
електронній формі, для їх надання 
контролюючим органам під час проведення 
перевірки 

Пп.44.3 ПКУ визначено, що платники 
податків зобов’язані забезпечити зберігання 
документів, визначених пп.44.1 ПКУ, а також 
документів, пов’язаних із виконанням вимог 
законодавства, контроль за дотриманням якого 
покладено на контролюючі органи, протягом 
визначених законодавством термінів, але не 
менш як 1095 днів (2555 днів – для документів та 
інформації, необхідної для здійснення 
податкового контролю за трансфертним 
ціноутворенням відповідно до ст.39 та 392 ПКУ) 
з дня подання податкової звітності, для 
складення якої використовуються зазначені 
документи, а в разі її неподання – з 
передбаченого ПКУ граничного терміну подання 
такої звітності та документів, пов’язаних з 
виконанням вимог іншого законодавства, 
контроль за дотриманням якого покладено на 
контролюючі органи, – не менш як 1095 днів з 
дня здійснення відповідної господарської 
операції (для відповідних дозвільних документів 
– не менш як 1095 днів з дня завершення 
терміну їх дії). 

У разі ліквідації платника податків 
документи, визначені пп.44.1 ПКУ, за період 
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діяльності платника податків не менш як 1095 
днів (2555 днів – для документів та інформації, 
необхідної для здійснення податкового 
контролю за трансфертним ціноутворенням 
відповідно до ст.39 та 392 ПКУ), що передували 
даті ліквідації платника податків, в 
установленому законодавством порядку 
передаються до архіву. 

Передбачені цим пунктом терміни 
зберігання документів продовжуються на період 
зупинення відліку строку давності у випадках, 
передбачених пп.102.3 ПКУ. 

Згідно зі ст.13 Закону України від 
22.05.2003р. № 851-IV «Про електронні 
документи та електронний документообіг» (далі 
– Закон №851) суб’єкти електронного 
документообігу повинні зберігати електронні 
документи на електронних носіях інформації у 
формі, що дає змогу перевірити їх цілісність на 
цих носіях. 

При цьому оригіналом електронного 
документа вважається електронний примірник 
документа з обов’язковими реквізитами, у тому 
числі з електронним підписом автора або 
підписом, прирівняним до власноручного 
підпису відповідно до Закону України «Про 
електронні довірчі послуги» від 05.10.2017 р. № 
2155-VIII. 

Враховуючи зазначене, податкові 
накладні та розрахунки коригування до 
податкових накладних, складені в електронній 
формі, повинні зберігатися платниками податку 
на електронних носіях інформації у формі, що 
дає змогу здійснити перевірку їх цілісності на цих 
носіях. 

Під час проведення перевірки платники 
ПДВ зобов’язані надати посадовим (службовим) 
особам контролюючого органу доступ до таких 
електронних носіїв інформації, а у випадках, 
визначених законом, також надати копії 
податкових накладних та розрахунків 
коригування до податкових накладних, 
засвідчені в порядку, встановленому 
законодавством. 

Центральне міжрегіональне управління ДПС 

по роботі з великими платниками податків 

https://cvp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/510930.html 

Податок на прибуток 

Як нерезиденту отримати довідку про 
сплачений нерезидентом в Україні податок 
на прибуток (доходи) 

Відповідно до пп.137.7 ПКУ нерезидент 
щороку може отримувати від контролюючого 
органу підтвердження українською мовою щодо 
сплати податку. 

Порядок видачі довідки про сплачений 
нерезидентом в Україні податок на прибуток 
(доходи) (далі – Порядок) та форма Довідки про 
сплачений нерезидентом в Україні податок на 
прибуток (доходи) (далі – Довідка) затверджені 
наказом Мінфіну від 03.12.2012р. №1264. 

Відповідно до п.5 Порядку джерелом 
інформації для видачі Довідки є дані додатка 
ПН, надані податковими агентами податкові 
розрахунки сум доходу, нарахованого 
(сплаченого) на користь нерезидентів, а також 
сум утриманого з них податку або надані 
нерезидентом документи у разі самостійного 
нарахування і сплати податку. 

Отже, нерезидент може звернутися після 
фактичного подання Декларації за відповідний 
звітний період (квартал, півріччя, три квартали, 
рік) особою, яка виплатила нерезиденту доходи 
із джерелом їх походження з України, оскільки 
джерелом інформації для видачі довідки про 
сплачений нерезидентом в Україні податок на 
прибуток (доходи) є дані таблиці 1 додатка ПН, 
який є невід’ємною частиною такої декларації. 

Роз’яснення ДПС із категорії 102.16 розділу 
"Запитання – відповіді з Бази знань" ЗІР 

(zir.tax.gov.ua). 

Проценти, нараховані на користь 
нерезидентів: чи враховуються у 
зменшення фінансового результату? 

Згідно з пп.140.2 ПКУ для платника 
податку, у якого сума боргових зобов’язань, 
визначених пп.140.1 ПКУ, що виникли за 
операціями з нерезидентами, перевищує суму 
власного капіталу більше ніж у 3,5 рази, 
фінансовий результат до оподаткування 
збільшується на суму перевищення 
нарахованих у бухгалтерському обліку 
процентів за кредитами, позиками та іншими 
борговими зобов’язаннями (крім процентів, що 
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підлягають капіталізації відповідно до 
національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку або міжнародних 
стандартів фінансової звітності до моменту 
введення відповідного активу в експлуатацію), 
що виникли за операціями з нерезидентами, 
понад 30 % суми розрахованого об’єкта 
оподаткування податком на прибуток звітного 
(податкового) періоду, в якому здійснюється 
нарахування таких процентів, збільшеного на 
суму фінансових витрат за даними фінансової 
звітності та суми амортизаційних відрахувань за 
даними податкової звітності того самого звітного 
(податкового) періоду. 

Сума боргових зобов’язань, що виникли 
за операціями з нерезидентами, та сума 
власного капіталу для цілей пп.140.2 ПКУ 
визначається як середнє арифметичне значень 
таких боргових зобов’язань та відповідно 
власного капіталу на початок та кінець звітного 
податкового періоду з урахуванням процентів, 
зазначених у п. 140.3 ПКУ. 

Для цілей пп.140.2 ПКУ об’єкт 
оподаткування визначається згідно із ст.134 ПКУ 
з коригуванням фінансового результату до 
оподаткування на усі різниці, визначені 
відповідно до положень розд. ІІІ ПКУ, крім: 

- від’ємного значення об’єкта 
оподаткування минулих податкових (звітних) 
років; 

- різниці, визначеної пп.140.2 ПКУ. 

Відповідно до пп.140.3 ПКУ проценти, які 
перевищують суму обмеження, визначеного 
пп.140.2 ПКУ, які збільшили фінансовий 
результат до оподаткування, зменшують 
фінансовий результат до оподаткування 
майбутніх звітних податкових періодів у сумі, 
зменшеній щорічно на 5 % від суми процентів, 
що залишилися не врахованими у зменшення 
фінансового результату до оподаткування, з 
урахуванням обмежень, встановлених пп.140.2 
ПКУ. 

Згідно з пп.137.4 ПКУ податковими 
(звітними) періодами для податку на прибуток 
підприємств, крім випадків, передбачених 
пп.137.5 ПКУ, є календарні: квартал, півріччя, 
три квартали, рік. 

Платник податку, для якого податковими 
(звітними) періодами є квартал, півріччя, три 
квартали, рік, збільшує суму процентів, 
нарахованих на користь нерезидентів у звітних 

періодах поточного року, на суму неврахованих 
процентів на початок податкового (звітного) 
року, зменшену на 5 %. При цьому, якщо 
розрахована сума процентів не перевищує 
обмеження, визначені пп.140.2 ПКУ, то сума не 
списаних процентів на початок (податкового) 
звітного року, зменшена на 5 %, враховується у 
зменшення фінансового результату до 
оподаткування у Податковій декларації з 
податку на прибуток підприємств за відповідний 
звітний (податковий) період (квартал, півріччя, 
три квартали, рік). 

Для розрахунку обмежень, встановлених 
пп.140.2 ПКУ, невраховані проценти на початок 
податкового (звітного) року зменшуються на 5 % 
та додаються до суми процентів, нарахованих 
на користь нерезидентів у податкових (звітних) 
періодах поточного року. 

Центральне міжрегіональне управління ДПС 

по роботі з великими платниками податків 

https://cvp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/498607.html 

Акцизний податок 

За яких умов можна не реєструвати 
акцизний склад з пальним 

Податківці запевнили, що підприємство 
не зобов'язане реєструватись платником 
акцизного податку, а також реєструвати 
акцизний склад якщо: 

– відсутні ємності для зберігання 
пального; 

– придбання пального відбувається 
виключно для потреб власного споживання в 
обсягах що перевищують 1000 куб. м. протягом 
календарного року, шляхом заправлення в 
паливні баки власної (чи орендованої) техніки 
підприємства з паливозаправника підрядної 
організації, яка буде виконувати перевезення 
(доставку) пального безпосередньо від 
продавця до покупця (самого ж підприємства). 

ІПК ДПСУ від 23.09.2021 р. № 3514/ІПК/99-00-09-03-
02-06. 

Чи штрафує ДПС під час карантину за 
неподання алкогольно-тютюнової звітності? 

За неподання чи несвоєчасне подання 
звітності щодо виробництва й обігу спирту, 
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алкогольних напоїв і тютюнових виробів або 
подання звітності з недостовірними відомостями 
протягом періоду з 1 березня 2020р. по останній 
календарний день місяця (включно), в якому 
завершується дія карантину, встановленого 
КМУ з метою запобігання поширенню 
коронавірусної хвороби до суб’єктів 
господарювання (у тому числі іноземних 
суб’єктів господарювання, які діють через свої 
зареєстровані постійні представництва) 
застосовуються фінансові санкції у вигляді 
штрафів у розмірі 17000 гривень. 

Роз’яснення ДПС із категорії 113.05 розділу 
"Запитання – відповіді з Бази знань" ЗІР 

(zir.tax.gov.ua). 

Об’єднана звітність 

Як заповнити 4ДФ, якщо дохід самозайнятої 
особи нараховано та виплачено в різних 
кварталах? 

Якщо дохід, який виплачується 
самозайнятій особі, отримується від операцій, 
здійснюваних в межах підприємницької або 
незалежної професійної діяльності, то в додатку 
4ДФ до Розрахунку заповнюються графи 3а 
«Сума нарахованого доходу», 3 «Сума 
виплаченого доходу» та графа 6 «Ознака 
доходу», у якій зазначається ознака доходу 
«157». 

При цьому графа 3 заповнюється у разі 
фактичної виплати доходу самозайнятій особі. 

Водночас, графи 4а «Сума нарахованого 
податку», 4 «Сума перерахованого податку», 5а 
«Сума нарахованого військового збору» та 5 
«Сума перерахованого військового збору» не 
заповнюються, в даному випадку в таких графах 
проставляються прочерки. 

Роз’яснення ДПС із категорії 103.25 розділу 
"Запитання – відповіді з Бази знань" ЗІР 

(zir.tax.gov.ua). 

Представництво 

Нерезидент із постійним представництвом: 
особливості подання фінансової звітності 

Постійні представництва нерезидентів 
перебувають на обліку як платники податку на 

прибуток підприємств до реєстрації як платників 
цього податку відповідних нерезидентів. 

Після взяття на облік іноземної компанії 
як платника податку на прибуток, її постійне 
представництво знімається з обліку як платник 
податку на прибуток. 

Нерезидент, який поставлений на облік в 
якості платника податку на прибуток 
підприємств за місцезнаходженням свого 
постійного представництва є правонаступником 
щодо всіх податкових активів і зобов’язань 
такого постійного представництва, в тому числі 
тих, які виникли в податкових періодах у яких на 
обліку в якості платника податку перебував 
відокремлений підрозділ нерезидента як 
постійне представництво. 

Такий нерезидент з моменту постановки 
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. 

Подання податкової звітності з податку на 
прибуток підприємств починається з періоду в 
якому відбулась реєстрація нерезидента 
платником податку на прибуток підприємств. 

Враховуючи зазначене, починаючи зі 
звітних періодів 2021 року обов’язок щодо 
ведення бухгалтерського обліку та визначення 
фінансового результату до оподаткування 
(прибутку або збитку) у фінансовій звітності 
підприємства відповідно до національних 
положень (стандартів) бухгалтерського обліку 
або міжнародних стандартів фінансової 
звітності, обрахунку об’єкта оподаткування 
податком на прибуток, утримання податку з 
доходів із джерелом їх походження з України, 
подання Декларації (у т. ч. фінансової звітності) 
покладається на нерезидента як платника 
податку на прибуток, який здійснює діяльність на 
території України через своє постійне 
представництво, та/або отримує доходи із 
джерелом походження з України. 

Положення ст.19 ПКУ передбачають, що 
справи, пов’язані зі сплатою податків платник 
податків веде особисто або через свого 
представника. 
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Відповідно до пп.64.5 ПКУ та п.4.4 розд. 
IV Порядку №1588 для взяття на облік 
нерезидента (іноземної компанії, організації) 
подається до контролюючого органу заява за 
формою № 1-ОПН та документ, яким 
підтверджуються повноваження представника 
нерезидента. 

Форми фінансової звітності, які повинні 
подаватися підприємствами, що складають 
фінансову звітність за національними 
стандартами, наведені у додатку №1 до 
НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової 
звітності», затвердженого наказом Мінфіну від 
07.02.2013р. №73. 

Що стосується застосування 
міжнародних стандартів (крім випадків, коли 
обов’язковість застосування міжнародних 
стандартів визначена законодавством), то 
доцільність їх застосування підприємством 
визначається самостійно (абз.7 ч.5 ст.8 Закону 
№996). 

Регулювання питань методології 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності 
здійснюється центральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реалізує 
державну політику у сфері бухгалтерського 
обліку, затверджує національні положення 
(стандарти) бухгалтерського обліку, національні 
положення (стандарти) бухгалтерського обліку в 
державному секторі, інші нормативно-правові 
акти щодо ведення бухгалтерського обліку та 
складання фінансової звітності (частина 2 ст. 6 
Закону № 996). 

Тому, з питання відображення у 
бухгалтерському обліку показників діяльності 
нерезидента на території України (у т. ч. 
отриманих доходів із джерелом походження з 
України) та складання відповідної фінансової 
звітності доцільно звернутись до Мінфіну. 

Центральне міжрегіональне управління ДПС 

по роботі з великими платниками податків 

https://cvp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/501818.html 

Інше 

Чи може роботодавець обрати працівнику 
без його згоди банк для виплати зарплати 

Право вибору у якому банку, на який 
рахунок (банківську картку) слід перераховувати 

заробітну плату належить працівнику. 
Роботодавець повинен отримати особисту 
письмову згоду працівника для здійснення 
розрахунків з оплати праці через установи 
банків, поштовими переказами. 

Відповідно до вимог ч.4 ст.24 Закону № 
108 виплата заробітної плати працівникам 
здійснюється за місцем роботи. За особистою 
письмовою згодою працівника виплата 
заробітної плати може здійснюватися через 
установи банків, поштовими переказами на 
вказаний ними рахунок (адресу) з обов'язковою 
оплатою цих послуг за рахунок роботодавця, як 
передбачено ч.5 ст.24 вищезазначеного Закону. 

Ст.25 Закону № 108 встановлено 
заборону будь-яким способом обмежувати 
працівника вільно розпоряджатися своєю 
заробітною платою, крім випадків, передбачених 
законодавством. 

У разі порушення законодавства про 
працю громадяни мають право звернутися зі 
скаргою до профспілки, Державної служби 
України з питань праці, із позовом до суду. 

Східне міжрегіональне управління 

Державної служби України з питань 
праціhttps://smu.dsp.gov.ua/news/chy-mozhe-
robotodavets-bez-zhody-pratsivnyka-obyraty-

bankivsku-ustanovu-i-sposib-osobysta-chy-zarplatna-
kartka-dlia-vyplaty-iomu-zarobitnoi-platy/ 

Обов’язковість оформлення акту виконаних 
робіт (наданих послуг) при здійсненні 
зовнішньоекономічної діяльності 

Акт виконаних робіт (наданих послуг) 
належить до первинних документів та фіксує 
факт здійснення господарської операції. 

Форма акту виконаних робіт (наданих 
послуг) є стандартною та має такі обов’язкові 
реквізити: 

- назву документа (форми); 

- дату складання; 

- назву підприємства, від імені якого 
складено документ; 

- зміст та обсяг господарської операції, 
одиницю виміру господарської операції; 

- посади осіб, відповідальних за 
здійснення господарської операції і 
правильність її оформлення; 
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- особистий підпис або інші дані, що 
дають змогу ідентифікувати особу, яка брала 
участь у здійсненні господарської операції. 

Як правило, акт про надання послуг у 
сфері зовнішньоекономічної діяльності 
оформляють (як і відповідний договір) двома 
мовами – українською та мовою країни 
нерезидента (або англійською). При цьому акти 
виконаних робіт (наданих послуг), які складені 
іноземною мовою, мають бути перекладені на 
українську мову. 

Для відображення операції в іноземній 
валюті у грошовій одиниці України потрібно її 
вартість перерахувати із застосуванням 
валютного курсу, встановленого Національним 
банком України на дату оформлення акту 
виконаних робіт. 

Головне управління ДПС 

у Львівській області 

https://lv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/508722.html 

Іноземні інвестиції у статуті підприємства: 
як відображати в обліку? 

Відповідно до ст.57 ГКУ статут суб’єкта 
господарювання повинен містити відомості про 
його найменування, мету і предмет діяльності, 
розмір і порядок утворення статутного та інших 
фондів, порядок розподілу прибутків і збитків, 
про органи управління і контролю, їх 
компетенцію, про умови реорганізації та 
ліквідації суб’єкта господарювання, а також інші 
відомості, пов’язані з особливостями 
організаційної форми суб’єкта господарювання, 
передбачені законодавством. Статут може 
містити й інші відомості, що не суперечать 
законодавству. Ст.2 Закону України від 
19.03.1996 р. № 93/96-ВР «Про режим 
іноземного інвестування» (далі – Закон № 93) 
визначені види іноземних інвестицій. 

Іноземні інвестиції можуть здійснюватися 
у вигляді: 

- іноземної валюти, що визнається 
конвертованою Національним банком України; 

- валюти України - відповідно до 
законодавства України; 

- будь-якого рухомого і нерухомого майна 
та пов’язаних з ним майнових прав; 

- акцій, облігацій, інших цінних паперів, а 
також корпоративних прав (прав власності на 

частку (пай) у статутному фонді юридичної 
особи, створеної відповідно до законодавства 
України або законодавства інших країн), 
виражених у конвертованій валюті; 

- грошових вимог та права на вимоги 
виконання договірних зобов’язань, які 
гарантовані першокласними банками і мають 
вартість у конвертованій валюті, підтверджену 
згідно з законами (процедурами) країни 
інвестора або міжнародними торговельними 
звичаями; 

- будь-яких прав інтелектуальної 
власності, вартість яких у конвертованій валюті 
підтверджена згідно з законами (процедурами) 
країни інвестора або міжнародними 
торговельними звичаями, а також підтверджена 
експертною оцінкою в Україні, включаючи 
легалізовані на території України авторські 
права, права на винаходи, корисні моделі, 
промислові зразки, знаки для товарів і послуг, 
ноу-хау тощо; 

- прав на здійснення господарської 
діяльності, включаючи права на користування 
надрами та використання природних ресурсів, 
наданих відповідно до законодавства або 
договорів, вартість яких у конвертованій валюті 
підтверджена згідно з законами (процедурами) 
країни інвестора або міжнародними 
торговельними звичаями; 

- інших цінностей відповідно до 
законодавства України. 

Відповідно до ст.5 Закону № 93 іноземні 
інвестиції та інвестиції українських партнерів, 
включаючи внески до статутного капіталу 
підприємств, оцінюються в іноземній 
конвертованій валюті та у валюті України за 
домовленістю сторін на основі цін міжнародних 
ринків або ринку України. 

Перерахування інвестиційних сум в 
іноземній валюті у валюту України здійснюється 
за офіційним курсом валюти України, 
визначеним НБУ. 

Центральне міжрегіональне управління ДПС 

по роботі з великими платниками податків 

https://cvp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/512277.html 

Чи оподатковуються як фрахт доходи 
нерезидента за послуги перевезення, надані 
за межами митної території України? 
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Відповідно до пп.14.1.260 ПКУ фрахт – це 
винагорода (компенсація), що сплачується за 
договорами перевезення, найму або піднайму 
судна або транспортного засобу (їх частин) для: 

- перевезення вантажів та пасажирів 
морськими або повітряними суднами; 

- перевезення вантажів залізничним або 
автомобільним транспортом. 

Пп.141.4.1 ПКУ встановлено, що доходи, 
отримані нерезидентом із джерелом їх 
походження з України, оподатковуються в 
порядку і за ставками, визначеними ст. 141 ПКУ. 
Для цілей цього пункту до доходів, отриманих 
нерезидентом із джерелом їх походження з 
України, віднесено, зокрема фрахт (пп. «г» 
141.4.1 ПКУ). 

Згідно з пп.141.4.2 ПКУ резидент, у тому 
ФОП, фізична особа, яка провадить незалежну 
професійну діяльність, або суб’єкт 
господарювання (юридична особа чи фізична 
особа підприємець), який обрав спрощену 
систему оподаткування, або інший нерезидент, 
який провадить господарську діяльність через 
постійне представництво на території України, 
які здійснюють на користь нерезидента або 
уповноваженої ним особи будь-яку виплату з 
доходу з джерелом його походження з України, 
отриманого таким нерезидентом (у тому числі на 
рахунки нерезидента, що ведуться в 
національній валюті), утримують податок з таких 
доходів, зазначених у пп.141.4.1 ПКУ, за ставкою 
в розмірі 15 % (крім доходів, зазначених у пп. 
141.4.3 – 141.4.6 та 141.4.11 ПКУ) їх суми та за 
їх рахунок, що сплачується до бюджету під час 
такої виплати, якщо інше не передбачено 
положеннями міжнародних договорів України з 
країнами резиденції осіб, на користь яких 
здійснюються виплати, що набрали чинності. 

Вимоги цього абзацу не застосовуються 
до доходів нерезидентів, що отримуються ними 
через їх постійні представництва на території 
України. 

Відповідно до пп141.4.4 ПКУ сума 
фрахту, що сплачується нерезиденту 
резидентом, у тому числі фізичною особою – 
підприємцем, фізичною особою, яка провадить 
незалежну професійну діяльність, або суб’єктом 
господарювання (юридичною особою чи 
фізичною особою підприємцем), який обрав 
спрощену систему оподаткування, або іншим 
нерезидентом, який провадить господарську 

діяльність через постійне представництво за 
договорами фрахту, оподатковується за 
ставкою 6 % у джерела виплати таких доходів за 
рахунок цих доходів. 

При цьому: 

базою для оподаткування є базова 
ставка такого фрахту; 

особами, уповноваженими справляти 
податок та вносити його до бюджету, є резидент, 
який виплачує такі доходи, незалежно від того, 
чи є він платником податку, а також суб’єктом 
спрощеного оподаткування. 

Враховуючи те, що згідно з пп.141.4.1 
ПКУ оподаткуванню підлягають доходи, 
отримані нерезидентом із джерелом їх 
походження з України, тому сума фрахту 
оподатковується незалежно від території 
здійснення нерезидентом такої діяльності. 

Центральне міжрегіональне управління 
ДПС 

по роботі з великими платниками податків 

https://cvp.tax.gov.ua/media-ark/news-
ark/511488.html 

Електронні трудові книжки: рекомендації 
роботодавцям 

З 10 червня 2021 року змінилися правила 
обліку трудової діяльності працівника. Такі зміни 
передбачені Законом України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо 
обліку трудової діяльності працівника в 
електронній формі» (далі – Закон). 

Цим Законом передбачається внесення 
змін, зокрема, до статті 48 КЗпП, якою наразі 
передбачається, що облік трудової діяльності 
працівника здійснюється в електронній формі в 
реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру 
загальнообов’язкового державного соціального 
страхування у порядку, визначеному Законом 
України «Про збір та облік єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування». 

Але, при цьому ведення паперових 
трудових книжок не скасовується. 

На вимогу працівника, який вперше 
приймається на роботу, трудова книжка 
оформляється роботодавцем в обов’язковому 
порядку не пізніше п’яти днів після прийняття на 
роботу. Власник або уповноважений ним орган 
на вимогу працівника зобов’язаний вносити до 

https://cvp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/511488.html
https://cvp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/511488.html


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

 

   
 

11 

Огляд 

законодавства та 

судової практики 

Жовтень 2021 

 

трудової книжки, що зберігається у працівника, 
записи про прийняття на роботу, переведення та 
звільнення, заохочення та нагороди за успіхи в 
роботі. 

Як і у попередній період, порядок ведення 
трудових книжок визначається Кабінетом 
Міністрів України. 

Починаючи з дати набуття чинності 
Законом при укладенні трудового договору 
громадянин зобов’язаний подати паспорт або 
інший документ, що посвідчує особу, трудову 
книжку (у разі наявності) або відомості про 
трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб 
Державного реєстру загальнообов’язкового 
державного соціального страхування, а у 
випадках, передбачених законодавством, – 
також документ про освіту (спеціальність, 
кваліфікацію), про стан здоров’я, відповідний 
військово-обліковий документ та інші документи. 

Обов’язок щодо зберігання трудових 
книжок покладається на працівника. 
Роботодавець, в свою чергу, повинен 
забезпечити внесення записів до трудової 
книжки на вимогу працівника. 

Видавати працівникам трудові книжки, які 
зберігаються у роботодавця, підстав немає. В 
той же час, відсутні підстави відмовити 
працівнику у видачі такої трудової книжки на 
його вимогу. Таку вимогу бажано оформити у 
вигляді заяви. 

Видача всіх наявних трудових книжок 
працівникам в обов’язковому порядку 
передбачається після завершення робіт щодо 
включення Пенсійним фондом України до 
реєстру застрахованих осіб Державного реєстру 
загальнообов’язкового державного соціального 
страхування відсутніх відомостей про трудову 
діяльність працівників, які мають бути здійснені 
протягом 5 років. 

Правила щодо дій роботодавця по 
відношенню до працівника, що звільняється, 
також змінено. Наразі, роботодавець 
зобов’язаний в день звільнення видати 
працівникові копію наказу (розпорядження) про 
звільнення, провести з ним розрахунок у строки, 
зазначені у ст.116 КЗпП, а також на вимогу 
працівника внести належні записи про 
звільнення до трудової книжки, що зберігається 
у працівника. 

Електронні трудові книжки: рекомендації 
роботодавцям 

http://kiev.dsp.gov.ua/novyny/elektronni-trudovi-
knyzhky-rekomendatsii-robotodavtsiam/ 

СУДОВА ПРАКТИКА 

Фахівець та робітник не можуть отримувати 
однакову зарплату на рівні мінімалки – 
Верховний Суд 

Позивачем виступало підприємство, яке 
переконувало, що державний інспектор під час 
перевірки не перевірив належним чином 
документи про прийняття на роботу, наявність 
кваліфікацій у працівників та їх освіту, які є 
характеристикою кваліфікації працівника. 
Зазначив, що посадовий оклад бухгалтера, 
маляра визначений згідно з законодавством, 
виходячи із розміру мінімальної зарплати. Тому 
оплата праці бухгалтера та маляра за червень-
серпень 2016р. проводилась виходячи із 
встановленого посадового окладу, без 
урахування міжкваліфікаційних (міжпосадових) 
співвідношень розмірів тарифних ставок 
(посадових окладів). 

Проте представники Держпраці іншої 
думки – оклад формують на основі тарифної 
ставки робітника першого розряду, яка 
встановлюють у розмірі, що перевищує 
законодавчо встановлений розмір мінімальної 
зарплати, та міжкваліфікаційних (міжпосадових) 
співвідношень розмірів тарифних ставок 
(посадових окладів). 

Тому оплата праці на рівні мінімальної 
зарплати допустима тільки для простої 
некваліфікованої праці. Назви таких професій 
передбачені розділом 9 Класифікатора 
професій "Найпростіші професії". 

Натомість посилання позивача на те що 
бухгалтер має педагогічну освіту і не має ні 
кваліфікації, ні категорії бухгалтера, а маляр 
також не має ні кваліфікації, ні категорії, ні 
відповідної освіти, не можна брати до уваги, 
оскільки до професій "бухгалтер" і " маляр " 
виставляються певні вимоги, які передбачають 
певні знання в цих сферах, вміння, навики, тощо. 

Тож при встановленні розмірів оплати 
праці бухгалтеру, маляру необхідно 
дотримуватись міжкваліфікаційних 
співвідношень. Це означає, що розмір оплати 
праці повинен бути вище за мінімальний. 

Верховний Суд погодився із доводами 
Держпраці. 
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Адже, згідно з класифікатором професій 
ДК 003-2010 посада бухгалтера за 
класифікацією професій відноситься до розділу 
3 (фахівці). У свою чергу посада маляр за 
класифікацією професій відноситься до розділу 
7 (кваліфіковані робітники з інструментом). 

Тому при встановленні розміру оплати 
праці бухгалтера та маляра необхідно 
дотримуватись міжкваліфікаційних 
співвідношень. 

Постанова ВС від 04.06.2021р. у справі 
№816/1889/16. 

Звільнення у зв’язку із скорочення штату 
можливе, якщо запропоновано усі вакантні 
посади – Верховний Суд 

Позивачка звернулася до Суду через те, 
що роботодавець (відповідач) не дотримався 
процедури її звільнення у зв’язку із скороченням 
штату. В цій організації не звільнені у зв'язку зі 
скороченням працівники з нижчою 
кваліфікацією, а також з такою ж кваліфікацією 
як у позивачки, але з меншим безперервним 
стажем роботи, та працівники, які прийняті на 
роботу вже після позивачки, тому мають менший 
стаж і досвід роботи. Крім того, не враховано 
інші умови переважного залишення на роботі, а 
саме, що позивачці залишилося менше трьох 
років до настання пенсійного віку, відсутність 
іншого заробітку та проживання з чоловіком, 
який є пенсіонером, та наявність безперервного 
стажу роботи у цій установі. 

Колегія суддів ВС зазначає наступне.  

Процедура вивільнення у зв’язку із 
скороченням штату регламентована 
положеннями ч.2 ст.40, ст.42, 49-2 КЗпП, що 
містять юридичні гарантії забезпечення прав 
працівників від незаконного звільнення та 
сприяння у збереженні роботи. 

Роботодавця вважають таким, що 
належно виконав законодавчі вимоги щодо 
працевлаштування працівника, якщо 
запропонував йому наявну на підприємстві 
роботу, яку працівник може виконувати з 
урахуванням його освіти, кваліфікації, досвіду 
тощо. Тому роботодавець зобов'язаний 
запропонувати всі вакансії, які відповідають 
зазначеним вимогам, що існують на цьому 
підприємстві. 

Натомість, як слідує з установлених 
судами попередніх інстанцій обставин справи, 
роботодавець, обмежившись виключно 
попередженням позивачки про наступне 
звільнення за два місяці до запланованої дати, 
не вжив жодних заходів з метою її 
працевлаштування. 

Колегія суддів ВС звернула увагу, що у 
відзиві на позовну заяву відповідач визнавав, що 
у новому штатному розписі наявними були інші 
посади провідних спеціалістів інших структурних 
підрозділів відповідача, які позивачці не 
пропонувалися лише з огляду на те, що її освіта 
відповідає профілю роботи, яку остання 
виконувала на посаді провідного спеціаліста 
сектору інформаційно-консультативної роботи.  

ВС також не заперечує проти того, що 
можливо відповідач дійсно здійснював 
порівняння продуктивності праці та кваліфікації 
працівників з метою вирішення питання про те, 
хто з працівників, які підлягали вивільненню у 
зв'язку із скороченням штату, матиме переважне 
право на залишення на роботі. Проте у 
матеріалах справи відсутні будь-які порівняльні 
таблиці, довідки, міркування тощо, які б могли 
підтвердити здійснення відповідачем порівняння 
кваліфікації і продуктивності праці працівників, 
яких було запропоновано звільнити, та 
працівників, яким запропоновано перевестися 
на інші посади, із зазначенням чому саме 
надається перевага одним працівникам, а не 
іншим. 

Постанова ВС від 13.10.2021 р. у справі 
№360/2308/2 

Випуск підготувала 
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