
за місцем обліку їх як платника
єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне
соціальне страхування за формою
згідно з додатком до початку роботи
працівника за укладеним трудовим
договором та/або до початку
виконання робіт (надання послуг) гіг-
спеціалістом резидента Дія Сіті
засобами електронного зв’язку з
використанням електронного підпису
відповідальних осіб, що базується на
кваліфікованому сертифікаті
електронного підпису, відповідно до
вимог законодавства у сфері
електронного документообігу.
За відсутності технічної можливості
подання повідомлення про прийняття
працівника на роботу/укладення гіг-
контракту засобами електронного
зв’язку в електронній формі таке
повідомлення подається у формі
документа на папері згідно з
додатком разом з копією в
електронній формі.
Крім того, 28.07.2022 набрала чинності
постанова КМУ від 26.07.2022 №  835,
якою внесені зміни у бланк
повідомлення ДПС про прийняття
працівника на роботу/укладення гіг-
контракту, затверджений постановою
КМУ від 17.06.2015 № 413:

Головне управління ДПС у Київській
області інформує, що  Постановою
Кабінету Міністрів України від
28.12.2021 № 1392 внесено зміни до
постанови КМУ від 17.06.2015 №  413,
якою затверджено порядок
повідомлення органів ДПС про
прийняття працівника на роботу.
Відтак Постанова № 413 містить
правила для подання повідомлення
про прийняття на роботу за гіг-
контрактами. 
Звертаємо увагу, що Постановою
№ 413 установлено, що повідомлення
про прийняття працівника на роботу/
укладення гіг-контракту подається
власником підприємства, установи,
організації або уповноваженим ним
органом (особою) чи фізичною
особою (крім повідомлення про
прийняття на роботу члена
виконавчого органу господарського
товариства, керівника підприємства,
установи, організації) та/або
резидентом Дія Сіті до територіальних
органів Державної податкової служби 

ПОДАННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО
ПРИЙНЯТТЯ ПРАЦІВНИКА НА
РОБОТУ/УКЛАДЕННЯ ГІГ-
КОНТРАКТУ

графу 9 «Номер наказу або
розпорядження про прийняття на
роботу» за укладення гіг-
контракту/цивільно-правового
договору тепер не заповнюють;
назву графи 10 змінили на «Дата
видання наказу або розпорядження
про прийняття на роботу/дата
укладення гіг-контракту/дата
укладення цивільно-правового
договору»;
«працівники на підставі цивільно-
правових договорів» замінили на
«особи на підставі цивільно-
правових договорів».

F3001003 — для фізичних осіб;
J3001003 — для юридичних осіб.

Відповідне оновлення розміщено  на 
 вебпорталі ДПС  в рубриці
«Електронна звітність». 
У переліку містяться формати нового
повідомлення про прийняття на
роботу/укладення гіг-контракту:

https://www.golovbuh.com.ua/article/8244-povdomlennya-pro-priynyattya-na-robotu-2020

