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 _________________
 _________________

Запит

Відповідно до абз. 1 пп. 6.3.2 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» 
від 22.05.2003 р. № 889-IV платник податку подає працедавцю заяву про самостійне 
обрання місця застосування податкової соціальної пільги за формою, визначеною 
центральним податковим органом. 

Згідно із абз. 5 пп. 6.3.2 Закону, податкова соціальна пільга застосовується за місцем 
отримання платником податку основного доходу (визначеним у трудовій книжці) на 
дату набрання чинності пп. 6.3.2, без подання заяви про застосування пільги. 

Підпункт 6.3.2 Закону набрав чинності одночасно із вступом в дію Закону в цілому – з 
01.01.2004 р. 

Відповідно, якщо фізична особа перебувала у трудових відносинах із працедавцем 
станом на 01.01.2004 р., і для неї це місце роботи було основним (на ньому 
знаходилась трудова книжка), заяву подавати не потрібно.

Згідно з пп. «е» пп. 6.3.3 Закону податкова соціальна пільга не може бути 
застосована до інших доходів платника податку, якщо він отримує протягом звітного 
податкового місяця одночасно такі доходи, як доходи самозайнятої особи від 
підприємницької діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності. 

Відповідно до абз. 1 пп. 6.3.4 Закону якщо платник податку при отриманні доходів, 
визначених у пп. 6.3.3 Закону (у тому числі від підприємницької діяльності), подає 
таку заяву іншому працедавцю, внаслідок чого податкова соціальна пільга фактично 
застосовується також при отриманні інших доходів протягом будь-якого звітного 
податкового місяця, то такий платник податку втрачає право на отримання податкової 
соціальної пільги за всіма місцями отримання доходу починаючи з місяця, у якому 
мало місце таке порушення, та закінчуючи місяцем, у якому право на застосування 
податкової соціальної пільги відновлюється. 

Згідно з абз. 2 пп. 6.3.4 Закону платник податку (фізична особа) може відновити 
право на застосування податкової соціальної пільги, якщо він подає заяву про 
відмову від такої пільги всім працедавцям із зазначенням місяця, в якому мало місце 
таке порушення, на підставі чого окремий працедавець розраховує та утримує 
відповідну суму недоплати податку та штраф у розмірі 100 відсотків суми такої 
недоплати за рахунок найближчої виплати доходу такому платнику податку. 

При цьому згідно з пп. 6.3.5 Закону працедавець, який на підставі належним чином 
отриманої заяви платника податку про застосування пільги застосовує таку пільгу, не 
несе будь-якої відповідальності за порушення таким платником податку (фізичною 
особою) вимог пп. 6.3.1 Закону, за винятком, коли такий працедавець і такий платник 
податку є пов'язаними особами або коли суд встановлює факт змови між таким 
працедавцем і таким платником податку, спрямованої на ухилення від оподаткування 



цим податком. 

Оскільки Закон зрівняв у правах тих працівників, що подали заяву про застосування 
податкової соціальної пільги, та працівників, для яких таке місце роботи станом на 
01.01.2004 р. було основним, то, відповідно, якщо працівник мав право на податкову 
пільгу без подання заяви і не повідомив свого працедавця про те, що він отримує 
доходи від підприємницької діяльності, працедавець відповідальності не несе. 

Нам стало відомо, що працівники нашого підприємства
_____________________________ ідентифікаційний код __________________
_____________________________ ідентифікаційний код __________________
були зареєстровані приватними підприємцями. 

Відповідно до положень Порядку інформування органами державної податкової 
служби України платників податку про наявність порушень застосування податкової 
соціальної пільги, затвердженого наказом ДПА України від 30.09.2003 р. № 461, та п. 
1–2 ст. 10 Закону України «Про державну податкову службу в Україні» від 04.12.90 р. 
№ 509-XII просимо: 

1. Повідомити, чи є ____________________________ та 
_________________________________ справді фізичними особами – суб'єктами 
підприємницької діяльності. 

2. Повідомити, з якого періоду названі особи зареєстровані як суб'єкти 
підприємницької діяльності. 

Оскільки пп. 6.3.4 Закону прямо не обумовлює порядку стягнення з фізичної особи – 
працівника суми неправомірно застосованої податкової пільги для випадків, коли 
заява про її застосування не подавалась (тобто коли для працівника таке місце 
роботи було основним станом на 01.01.2004 р.), просимо роз'яснити: 

1. Чи повинні ми як податковий агент утримати суму податку, виходячи із розміру 
неправомірно застосованої податкової пільги до даних осіб. 

2. Чи повинні ми утримати із вказаних осіб суму штрафу. 

З повагою,
головний бухгалтер 
________________________________________________________

підпис П. І. Б. 
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 _______________
 _______________

Запит

На сьогодні працівниками нашого підприємства є ___________ осіб (список 
додається). 

При цьому багато з них користуються правом на податкову соціальну пільгу 
відповідно до Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. 
№ 889-IV. 

Оскільки згідно з пп. «е» пп. 6.3.3 Закону податкова соціальна пільга не може бути 
застосована до інших доходів платника податку, якщо він отримує протягом звітного 
податкового місяця одночасно такі доходи, як доходи самозайнятої особи від 
підприємницької діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності, з 
метою уникнення порушень податкового законодавства просимо: 

1. Повідомити, хто із працівників нашого підприємства є одночасно суб'єктом 
підприємницької діяльності. 

З повагою,
головний бухгалтер 
____________________________________________________________

підпис П. І. Б. 


