Заходи з детінізації зайнятості та доходів населення
За період з 5 вересня по 18 жовтня на адресу головного управління ДФС у
Черкаській області надійшло 13457 повідомлень роботодавців Черкаської області про
працевлаштування 23321 працівників.
Також з 5 вересня по 18 жовтня зареєстровано 2141 фізичних осіб –
підприємців (для порівняння: за січень – серпень 2018р. зареєструвалися 4480 ФОП).
Нагадуємо роботодавцям, що згідно чинного законодавства працівник не може
бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом
чи
розпорядженням
власника
або
уповноваженого
ним
органу
та
повідомлення ДФС про прийняття працівника на роботу в установленому порядку.
Повідомлення ДФС подається:
- засобами електронного зв’язку з використанням ЕЦП відповідальних осіб
згідно з вимогами законодавства у сфері електронного документообігу та
електронного підпису;
- на паперових носіях разом з копією в електронній формі;
- на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше, ніж з 5
особами.
Повідомлення подається:
- за працівників – резидентів, прийнятих за трудовим договором;
- за працівників – нерезидентів, прийнятих за трудовим договором;
- за працівників – сумісників (зовнішніх і внутрішніх).
Не подається повідомлення:
- за осіб, що надають послуги за ЦПД;
- за практикантів та стажистів (без укладання трудового договору).
Звертаємо увагу підприємців – платників єдиного податку на те, що за нормами
Податкового кодексу України у платників єдиного податку 1 групи не може бути
найманих працівників; у платників єдиного податку 2 групи – не більше 10
працівників без врахування мобілізованих та тих, хто перебуває у декретній
відпустці, та 3 і 4 груп – без обмежень.
За розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 вересня №649-р «Про
заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення» тривають
перевірки укладення трудових договорів з найманими працівниками, реєстрації ФОП,
повноти сплати податків із зарплати і доходів. ДФС проводить перевірки спільно з
іншими задіяними до роботи по розпорядженню контролюючими органами.
Що треба знати про перевірку ДФС і перевіряючих – посадових осіб ДФС
1. Фактичну перевірку проводять двоє і більше посадових осіб ДФС.
2. Перевіряючі зобов’язані пред’явити: копію наказу про проведення перевірки,
оригінал направлення на перевірку та документи, що посвідчують особу кожного з

них. Не пред’явлення перевіряючими будь-якого з перелічених документів, або
пред’явлення документів, оформлених з порушенням є підставою для недопущення
посадових (службових) осіб до проведення перевірки.
3. Перед початком проведення фактичної перевірки перевіряючі зобов'язані
зробити відповідний запис про перевірку у відповідному журналі платника.
4. Якщо платник має декілька об’єктів (місць фактичного провадження
діяльності), вони перевірятимуться всі і одночасно.
Заходи з детінізації зайнятості та доходів населення на каналі Головного
управління ДФС у Черкаській області на Youtube «Допомога платнику»
https://www.youtube.com/watch?v=xKEvrLcJUwQ

