Бердянське управління ГУ ДПС
у Запорізькій області повідомляє
Діалог із приморськими сільгоспвиробниками триває
Днями новопризначений очільник Приморської райдержадміністрації
Артем
Попов
провів
робочу
зустріч
із
сільськогосподарськими
підприємствами району. У заході взяли участь голова Приморської райради
Олег Ніколенко, начальниця Бердянського управління ГУ ДПС у Запорізькій
області Оксана Федорова, заступник начальника управління-начальник
відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Олександр
Прошутінський, голова постійної комісії з питань агропромислового
комплексу, земельних відносин та охорони навколишнього середовища
районної ради Іван Попелешко та керівники структурних підрозділів РДА.
Учасники зустрічі обговорили перспективи наповнення місцевого
бюджету, зокрема, сплату податку на доходи фізичних осіб, а також ситуацію
із виплатами громадянам за оренду земельних паїв.
Як зазначила начальниця Бердянського управління ГУ ДПС у Запорізькій
області Оксана Федорова, вагомою складовою у надходженнях ПДФО є
перерахування податку із виплаченої орендної плати сільськогосподарськими
підприємствами-орендарями. Упродовж січня-листопада 2019 року до
бюджету Приморського району надійшло 8,6 мільйона гривень, що на 1,2
мільйона більше, ніж за аналогічний період 2018 року.
Водночас, існує ризик невиконання дохідної частини районного бюджету
у повному обсязі, тож учасники зустрічі обговорили шляхи наповнення
скарбниці. Так, керівникам сільськогосподарських підприємств було
запропоновано здійснити повні розрахунки за земельні паї з одночасним
перерахуванням податку на доходи фізичних осіб та військового збору.
Таким чином прогнозовані надходження ПДФО з оренди землі очікуються у
сумі 1,5 мільйона гривень.
З початку року місцеві скарбниці Бердянського і Приморського
районів отримали понад 662 мільйони гривень
За одинадцять місяців поточного року до місцевих бюджетів
Бердянського і Приморського районів спрямовано 662,4 мільйона гривень. Як
зазначила начальниця Бердянського управління ГУ ДПС у Запорізькій області
Оксана Федорова, цей показник на 64,9 мільйона або на 10,9% перевищує
надходження аналогічного періоду минулого року.
Серед основних джерел, які наповнюють місцеві бюджети - податок на
доходи фізичних осіб, сплата єдиного податку юридичними та фізичними
особами, плата за землю.
Так, надходження з податку на доходи фізичних осіб протягом
одинадцяти місяців 2019 року склали 414,8 мільйона гривень, що на 50,3
мільйона більше відповідного періоду 2018 року.
Суб'єктами підприємництва, які перебувають на спрощеній системі
оподаткування до місцевих бюджетів сплачено 114,9 мільйона гривень
єдиного податку, що більше за січень - листопад 2018 -го на 4,9 мільйона.
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Також місцеві бюджети цьогоріч отримали 100,1 мільйона гривень
земельного податку та орендної плати за землю, що на 7,3 мільйона більше
ніж торік.

Новини законодавства
З 01.01.2020 змінюються реквізити бюджетних рахунків
З 01 січня 2020 року у зв’язку з тим, що Державною казначейською
службою України (далі – Казначейство) з початку 2020 року рахунки для
сплати податків і зборів будуть відкриті відповідно до Плану рахунків
бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 31.12.2013 № 1203 (із змінами та
доповненнями) (далі – План рахунків № 1203), змінюються реквізити
бюджетних рахунків.
Тобто, з 01 січня 2020 року будуть введені в дію рахунки для
зарахування податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету, рахунки у
системі електронного адміністрування ПДВ, реалізації пального і спирту
етилового, рахунки для зарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування, відкриті відповідно до Плану рахунків
№ 1203.
Інформація щодо реквізитів бюджетних рахунків, які будуть введені в
дію з 01 січня 2020 року, після її отримання від Казначейства буде розміщена
на вебпорталах органів ДПС у рубриці «Бюджетні рахунки».
З 2020 року діятиме нова форма декларації про майновий стан і доходи
З 1 січня 2020 року платники податків подаватимуть декларацію про
майновий стан і доходи за новою формою.
Зміни до форми податкової декларації внесені наказом Міністерства
фінансів України від 25.04.2019 № 177 «Про внесення змін до наказу
Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року № 859».
Нагадаємо, що нова форма податкової декларації відрізняється від
діючої деякими особливостями, зокрема:
- рядок 8 декларації «Категорія платника» доповнено новим критерієм
«особа, яка заявляє право на податкову знижку», який застосовується для
громадян, які декларують право на податкову знижку;
- розрахунок суми податку на доходи фізичних осіб, на яку зменшуються
податкові зобов’язання при використанні права на податкову знижку,
виокремлено у додаток Ф3;
- cуми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику
податку відповідно до цивільно - правового характеру роботи фізособами платниками єдиного податку четвертої групи, які провадять діяльність
виключно в межах фермерського господарства, їх отримувач зобов'язаний
включити до доходів у річній податкової декларації за звітний рік та
самостійно сплатити з них податки та збори. Для реалізації зазначеної норми
у формі податкової декларації передбачили окремий рядок 10.2 для
відображення вищенаведених доходів;
- cуми податку, нараховані податковим агентом із доходів за здавання
фізособами в оренду (суборенду, емфітевзис) земельних ділянок, сплачує
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такий податковий агент до відповідного бюджету за місцезнаходженням
таких об'єктів оренди (суборенди, емфітевзису).
Для реалізації зазначеної норми у формі податкової декларації
передбачили окремі рядки: «10.4.1» - для відображення вищенаведених
доходів; «17» - для відображення податку (військового збору) з таких доходів.
Реєстратори розрахункових операцій у смартфоні: зміни – 2020
Бердянське управління ГУ ДПС у Запорізькій області інформує, що
суб’єкти господарювання вже у 2020 році матимуть можливість
використовувати як традиційні РРО, так і спеціальні програмні РРО.
Це передбачено нормами Закону України від 20.09.2019 № 128-IX «Про
внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів
розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»
та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та
послуг» (далі-Закон № 128-IX).
Відповідно до Закону № 128-IX, програмний реєстратор розрахункових
операцій - це програмний, програмно-апаратний або програмно-технічний
комплекс у вигляді технологічного та/або програмного рішення, що
використовується на будь-якому пристрої та в якому фіскальні функції
реалізовані через фіскальний сервер контролюючого органу і який
призначений для реєстрації розрахункових операцій при продажу товарів
(наданні послуг), операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій
формі та/або реєстрації кількості проданих товарів (наданих послуг),
операцій з приймання готівки для подальшого переказу.
Функцію програмного РРО зможе виконувати будь-який пристрій
(комп’ютер, планшет, смартфон), на який встановлено відповідне програмне
забезпечення. При цьому ДПС повинна забезпечити програмним рішенням
для використання суб'єктом господарювання програмного РРО безкоштовно,
а реєстрація програмного РРО здійснюватиметься через Електронний кабінет.
Використовувати програмні РРО можна буде з 19 квітня 2020 року.
Також, Законом № 128-IX запроваджено нові поняття, зокрема:
- фіскальний сервер контролюючого органу – програмно-технічний
комплекс, через який реалізується фіскальна функція та який здійснює
реєстрацію програмних реєстраторів розрахункових операцій, електронних
розрахункових документів, електронних фіскальних звітів та електронних
фіскальних звітних чеків, збереження даних щодо проведеної розрахункової
операції у системі обліку даних реєстраторів розрахункових операцій,
обробки та надання доступу до інформації про розрахункові операції,
проведені з використанням програмних реєстраторів розрахункових
операцій, а також інтеграцію з програмними реєстраторами розрахункових
операцій через програмний інтерфейс (АРІ), розміщений у відкритому
вільному доступі;
- реєстр програмних реєстраторів розрахункових операцій – реєстр, який
ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну
податкову
політику,
до
якого
вносяться
програмні
реєстратори
розрахункових операцій в момент присвоєння їм фіскального номера
фіскальним сервером контролюючого органу, а також відомості про суб’єкта
господарювання та його господарські одиниці, де застосовуються такі
реєстратори, дані сертифікатів електронних підписів та/або печаток, що
використовуються такими реєстраторами;

4
- фіскальний номер програмного реєстратора розрахункових операцій –
унікальний код, що формується фіскальним сервером контролюючого органу
та присвоюється програмному реєстратору розрахункових операцій під час
реєстрації для його ідентифікації;
- фіскальний
номер
електронного
розрахункового
документа,
електронного фіскального звіту та електронного фіскального звітного чека –
унікальний код, що формується реєстратором розрахункових операцій або
фіскальним сервером контролюючого органу та присвоюється електронному
розрахунковому документу, електронному фіскальному звіту та електронному
фіскальному звітному чеку під час їх реєстрації;
- електронний розрахунковий документ – це:
а) документ, створений реєстратором розрахункових операцій, який
переведено у фіскальний режим роботи, у момент проведення розрахункової
операції, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних,
включаючи обов’язкові реквізити розрахункового документа за встановленою
формою;
б) документ, створений програмним реєстратором розрахункових
операцій у момент проведення розрахункової операції та зареєстрований
фіскальним сервером контролюючого органу із присвоєнням йому
фіскального номера фіскальним сервером контролюючого органу або
присвоєнням йому фіскального номера із діапазону номерів, сформованих
фіскальним сервером, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних
даних, включаючи обов’язкові реквізити розрахункового документа за
встановленою формою;
- електронний фіскальний звітний чек – це:
а) документ, створений реєстратором розрахункових операцій, який
переведено у фіскальний режим роботи, що містить дані денного звіту,
інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи
обов’язкові реквізити фіскального звітного чека за встановленою формою;
б) документ, створений програмним реєстратором розрахункових
операцій, що містить дані денного звіту, зареєстрований фіскальним
сервером контролюючого органу, інформація в якому зафіксована у вигляді
електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити фіскального звітного
чека за встановленою формою.
Розширено перелік видів господарської діяльності, які не дають права
перебувати на єдиному податку
Відповідно до змін, внесених до Податкового Кодексу Законом України
від 20.09.2019 №129-ІХ, з 20 жовтня 2019 року не можуть бути платниками
єдиного податку 1-3 груп підприємці, які здійснюють наступні види
діяльності:
- діяльність з надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності);
- діяльність з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом
технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і
надання в користування каналів електрозв'язку (місцевого, міжміського,
міжнародного);
- діяльність з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з
використанням бездротового доступу до телекомунікаційної мережі з правом
технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв'язку
(місцевого, міжміського, міжнародного);
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- діяльність з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку з
правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж
і надання в користування каналів електрозв'язку;
- діяльність з надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації
телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- та радіомовлення,
проводового радіомовлення та телемереж.
Розмір податкової соціальної пільги у 2020 році
У 2020 році одночасно зі збільшенням прожиткового мінімуму для
громадян відбудеться чергове збільшення розміру податкових соціальних
пільг.
Податкова соціальна пільга (далі – ПСП) - це сума, на яку платник
податку з доходів фізичних осіб має право зменшити суму свого загального
місячного оподаткованого доходу, отримуваного з джерел на території
України від одного працедавця у вигляді заробітної плати. ПСП зменшує базу
оподаткування, що зменшує суму ПДФО і працівник отримує суму заробітної
плати більшу, аніж якби до його зарплати не застосовувалась ПСП.
Граничний розмір доходу, до якого застосовується податкова соціальна
пільга у 2020 році становить 2940,0грн., цей розмір обчислюється як добуток
місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 01
січня звітного податкового року, на 1,4 та округлений до найближчих 10грн.
- (2102,0 х 1,4) - п.п.169.4.1 п.169.4 ст.169 ПКУ.
Отже, податкова соціальна пільга у 2020 році становитиме такі розміри:
- базова (загальна) ПСП для будь-якого платника податку – становить
половину(50 %) розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у
розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного
податкового року – 1051,0грн.= (2102,0 х 50%);
- ПСП для платника податку, який утримує двох чи більше дітей віком
до 18 років, становитиме 100% суми базової (загальної) ПСП у розрахунку на
кожну таку дитину;
- ПСП для платника, який є одинокою матір'ю (батьком), вдовою
(вдівцем) або опікуном, піклувальником - у розрахунку на кожну дитину
віком до 18 років, та для платника, який утримує дитину-інваліда - у
розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років - 150% суми базової
(загальної) пільги, - 1576,5грн. = 150% х (2102,0 х 50%);
- ПСП для платників, визначених у п.п.169.1.4 п.169.1 ст.169 ПКУ
становить 200% суми загальної пільги, - 2102,0грн. = 200% х (2102,0 х 50%).
З 1 січня 2020 року ДПС надаватиме для тестування безкоштовні
програмні РРО
Законом України від 20.09.2019 року № 128-IX "Про внесення змін до
Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у
сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" та інших законів України
щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг" передбачені нові
норми щодо застосування РРО.
Так, зокрема, передбачається запровадження програмного РРО. Це
програмний, програмно-апаратний або програмно-технічний комплекс у
вигляді технологічного та/або програмного рішення, що використовується на
будь-якому пристрої та в якому фіскальні функції реалізовані через
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фіскальний сервер контролюючого органу і який призначений для реєстрації
розрахункових операцій при продажу товарів (наданні послуг), операцій з
торгівлі валютними цінностями в готівковій формі та/або реєстрації кількості
проданих товарів (наданих послуг), операцій з приймання готівки для
подальшого переказу.
На вебпорталі
ДПС (https://tax.gov.ua/baneryi/novitni-rro)
створено
банер «Новітні РРО», в якому розміщена актуальна інформація щодо новацій у
сфері застосування РРО, нормативно-правові акти, які супроводжують
експеримент, посилання на програмний інтерфейс (АРІ) через який
здійснюється взаємодія програмного забезпечення новітніх моделей з
інформаційною системою ДПС тощо.
Для дотримання прав рівності кожного з учасників проекту розміщені
відеоролики виробників, що демонструють їх роботу. Зацікавлені платники
можуть
отримати
повну
інформацію
про
запропоновану
модель
безпосередньо від виробника та обрати найбільш прийнятну для них.
Податкова служба як державний орган надаватиме своє програмне
рішення безкоштовно, забезпечуватиме його технічну підтримку. Це
дозволить платникам користуватися цим рішенням без зайвих витрат.
1 січня 2020 року ДПС представить безкоштовне програмне РРО для
тестування (у процесі тестування будуть вноситися корективи), яке також
буде безкоштовним і в обслуговуванні.
З 19 квітня 2020 року платники податків зможуть користуватися
програмним РРО, як альтернативою класичним реєстраторам розрахункових
операцій.

Роз’яснення законодавства
Щоб перейти на спрощену систему оподаткування з 2020 року,
необхідно подати заяву не пізніше 16.12.2019 (включно)
ДПС України на офіційному вебпорталі за посиланням
https://tax.gov.ua/nove-pro-podatki--novini-/400216.html повідомила,
що суб’єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів, може
прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом
подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних
днів до початку наступного календарного кварталу. Такий суб’єкт
господарювання
може
здійснити
перехід
на
спрощену
систему
оподаткування один раз протягом календарного року (п.п. 298.1.4 п. 298.1
ст. 298 ПКУ).
Увага! Щоб перейти з І кварталу 2020 року на спрощену систему
оподаткування або на іншу групу платника єдиного податку,
необхідно подати заяву не пізніше 16.12.2019 (включно)
Нагадуємо:
Новостворені особи, тобто фізичні особи – підприємці, які подали заяву
щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку,
встановленої для І або ІІ групи до закінчення місяця, в якому відбулася
державна реєстрація, вважаються платниками єдиного податку з першого
числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулася державна реєстрація.
Новостворені особи, які протягом 10 днів з дня державної реєстрації
подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки
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єдиного податку, встановленої для ІІІ групи, яка не передбачає сплату
податку на додану вартість, вважаються платниками єдиного податку з дня
їх державної реєстрації (п.п. 298.1.2 п. 298.1 ст. 298 ПКУ)
Заява подається фізичною особою – підприємцем до контролюючого
органу за місцем податкової адреси, тобто до контролюючого органу куди
вона береться на облік як платник податків за місцем проживання.
Заява про застосування спрощеної системи оподаткування
подається в один з таких способів:
(п.п.298.1.1 п. 298.1 ст.298 ПКУ)
1) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;
2) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом
вкладення;
3) засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням
умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку,
визначеному законодавством;
4) державному реєстратору як додаток до заяви про державну
реєстрацію, що подається для проведення державної реєстрації, зокрема
юридичної особи з урахуванням вимог п. 291.5 ст. 291 ПКУ. Електронна
копія заяви, виготовлена шляхом сканування, передається державним
реєстратором до контролюючого органу одночасно з відомостями з
реєстраційної картки на проведення державної реєстрації, зокрема
юридичної особи згідно із Законом України від 15 травня 2003 року № 755-IV
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань».
Нагадуємо, що до поданої заяви додається розрахунок доходу за
попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену
систему оподаткування!
Звертаємо увагу, що 22.10.2019 затверджено нову форму заяви про
застосування спрощеної системи оподаткування.
Крім того, затверджено нові форми:
- розрахунку доходу за попередній календарний рік, що передує року
переходу на спрощену систему оподаткування;
- запиту про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку;
- витягу з реєстру платників єдиного податку.
Довідково: 22.10.2019 набрав чинності наказ Міністерства фінансів
України від 16.07.2019 № 308 «Про затвердження форм заяви про
застосування спрощеної системи оподаткування, розрахунку доходу за
попередній календарний рік, запиту про отримання витягу з реєстру
платників єдиного податку та витягу з реєстру платників єдиного податку»
(зареєстровано у Міністерстві юстиції України 24.09.2019 за № 1054/34025).
Наказ № 308 розроблено відповідно до пунктів 298.1, 298.7 ст. 298 та п.
299.10 ст. 299 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України.
Наказом № 308 визнано таким, що втратив чинність, наказ
Міністерства фінансів України від 20.12.2011 № 1675 «Про затвердження
форми свідоцтва платника єдиного податку та порядку видачі свідоцтва,
форми та порядку подання заяви про застосування спрощеної системи
оподаткування та форми розрахунку доходу за попередній календарний рік»
(зареєстровано у Міністерстві юстиції України 27.12.2011 за № 1536/20274).

8
Наказ № 308 опубліковано у виданні «Офіційний вісник України» від
22.10.2019 № 81.
У платіжному дорученні як «Платник» зазначено підприємство, а у полі
«Призначення платежу» – прізвище працівника: чи має право на
податкову знижку працівник?
Бердянське управління ГУ ДПС у Запорізькій області повідомляє, що
платник податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) має право включити
до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника ПДФО
за наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням
положень п. 164.6 ст. 164 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), суму
коштів, сплачених таким платником ПДФО на користь вітчизняних закладів
дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійнотехнічної) та вищої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної
освіти такого платника ПДФО та/або члена його сім’ї першого ступеня
споріднення.
Норми встановлені п.п. 166.3.3 п. 166.3 ст. 166 ПКУ.
До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом
звітного податкового року платником ПДФО витрати, підтверджені
відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема,
квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими
ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт,
послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов’язково
повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх
продажу (виконання, надання) (п.п. 166.2.1 п. 166.2 ст. 166 ПКУ).
У випадку, коли у платіжному дорученні як «Платник» вказано
підприємство, а у полі «Призначенні платежу» – прізвище працівника, для
підтвердження понесених витрат на навчання, платнику необхідно отримати
довідку від працедавця, який за його дорученням здійснював перерахування
сум коштів із одержуваного ним доходу та копії платіжних доручень, якими
здійснювалось перерахування.
Відповідно до вимог п. 3.7 глави 3 Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління
Національного банку України від 21 січня 2004 року № 22 із змінами та
доповненнями, реквізит «Призначення платежу» платіжного доручення
заповнюється платником так, щоб надавати повну інформацію про платіж та
документи, на підставі яких здійснюється перерахування коштів отримувачу.
Повноту інформації визначає платник з урахуванням вимог законодавства
України.
Отже, довідка від працедавця, який за дорученням платника ПДФО
здійснював перерахування сум коштів із одержуваного ним доходу до
навчальних закладів, для оплати його навчання чи навчання інших членів
його сім’ї першого ступеня споріднення, є підставою для отримання
платником ПДФО податкової знижки за навчання.
Норми законодавства про працю поширюються на всі випадки, коли
працівник виконує роботу на умовах трудового договору
Бердянське управління ГУ ДПС у Запорізькій області нагадує, що
працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового
договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або
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уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу
виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної
політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування (далі – єдиний внесок) про прийняття працівника на
роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Порядок повідомлення Державній податковій службі України та її
територіальним органам про прийняття працівника на роботу затверджений
Постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 413 (далі –
Постанова № 413).
Зокрема, Постановою № 413 визначено, що Повідомлення про прийняття
працівника на роботу (далі – Повідомлення) подається власником
підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом
(особою) чи фізичною особою – підприємцем до територіальних органів ДПС
за місцем обліку їх як платника єдиного внеску за формою згідно з додатком
до Постанови № 413 до початку роботи працівника за укладеним трудовим
договором.
Норми ст. 24 Кодекса законів про працю України від 10 грудня 1971
року № 322-VIII із змінами та доповненнями (далі – КЗпП) та Постанови №
413 поширюються на всі випадки, коли працівник виконує роботу на умовах
трудового договору. При цьому працівник не може бути допущений до роботи
без Повідомлення до органів ДПС, оскільки в вищеназваних законодавчих
актах чітко визначено, що повідомлення до ДПС подається до початку роботи
працівника.
У графах № 8 і № 9 форми Повідомлення зазначається інформація про
дату видання наказу і дату виходу на роботу та зазначається дата
формування Повідомлення.
Тож Повідомлення є частиною укладання трудового договору.
Воно подається до початку роботи працівника за укладеним трудовим
договором одним із таких способів:
► засобами електронного зв’язку з використанням електронного
цифрового підпису відповідальних осіб відповідно до вимог 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, аніж
із п’ятьма особами.
Якщо ж Повідомлення не було направлено до органів ДПС, то має місце
порушення вимог ст. 24 КЗпП у частині допуску працівника до роботи без
оформлення трудових відносин, що тягне за собою відповідальність,
передбачену ст. 265 КЗпП.
Pічний перерахунок ПДФО: що треба знати?
Бердянське управління ГУ ДПС у Запорізькій області звертає увагу, що
податковим законодавством встановлено обов’язок роботодавця як
податкового агента проводити за наслідками кожного звітного податкового
року перерахунок суми доходів, нарахованих працівникам у вигляді
заробітної плати, а також суми наданої податкової соціальної пільги.
Відповідно до пп. 169.4.2 ПКУ перерахунок здійснюється в
обов’язковому порядку в таких випадках:
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за наслідками кожного звітного податкового року під час нарахування
заробітної плати за останній місяць звітного року;
• під час проведення розрахунку за останній місяць застосування
податкової соціальної пільги у разі зміни місця її застосування за самостійним
рішенням платника податку або у випадках, визначених пп. 169.2.3 ПКУ;
• під час проведення остаточного розрахунку з платником податку, який
припиняє трудові відносини з таким роботодавцем.
Тобто річний перерахунок заробітних плат працівників та утриманих з
них сум ПДФО за 2019 рік слід провести не пізніше ніж під час нарахування
заробітної плати за останній місяць цього року, тобто у грудні 2019 року.
Результати проведеного перерахунку сум доходів, нарахованих
(виплачених) платнику податку, податковий агент відображає в податковому
розрахунку за формою №1ДФ, форму та порядок заповнення якого
затверджено наказом Мінфіну від 13.01.2015 р. №4, в тому кварталі, в якому
проведено такий перерахунок.
•

Нагадуємо громадянам про внесення актуальних даних до ДРФО
Бердянське управління ГУ ДПС у Запорізькій області нагадує, що
відповідно до вимог ст. 70 Податкового кодексу України (пп.70.2 та 70.7)
громадяни у разі зміни місця проживання зобов’язані протягом місяця
подати до державної податкової інспекції заяву форми 5-ДР для внесення
відповідних актуальних даних в Державний реєстр фізичних осіб - платників
податків.
Завдяки своєчасно внесеній достовірній інформації про фактичні
реєстраційні дані фізичних осіб податкові повідомлення рішення про
нараховану суму земельного податку, податку на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки, та транспортного податку обов’язково надійдуть у
визначений законом термін до адресата.
У протилежному випадку громадянин може не отримати повідомлення
від органу ДПС про нараховані суми податкових платежів, а відтак своєчасно
виконати свій обов’язок зі сплати зазначених податків.
Щоб не потрапити у перелік податкових боржників кожному
громадянину, котрий змінював свої реєстраційні дані, особливо місце
проживання (реєстрації) після того, як востаннє звертався до державної
податкової інспекції щодо присвоєння відповідного реєстраційного номера
облікової картки платника податків, варто невідкладно подати заяву за
формою 5-ДР за місцем нової реєстрації (проживання).
На веб - порталі ДПС електронний сервіс ЗІР консультує платників
Кожен платник податків в режимі online може дізнатися офіційну
позицію ДПС з найактуальніших питань оподаткування.
Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс (ЗІР) сучасний та
зручний електронний сервіс , що постійно систематизується для
оптимального сприйняття та актуалізується відповідно до потреб платників.
Інформаційне наповнення ЗІР здійснюється на підставі функціональних
повноважень ДПС, з урахуванням результатів всебічного аналізу інформації
про потреби клієнтів, які звертаються до Контакт-центру (щорічно понад 1
млн. звернень) та з метою мінімізації витрат часу представників бізнесу на
спілкування з державою.
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ЗІР наповнюється інформацією, яка містить загальну позицію ДПС із
застосуванням норм податкового, контроль за додержанням якого покладено
на ДПС, без врахування особливостей конкретного платника податків та
специфіки конкретних ситуацій та не є податковою консультацією в
розумінні глави 3 «Податкова консультація» Податкового кодексу України
(далі – Кодекс) і не спричиняє правових наслідків, передбачених ст. 53
Кодексу.
Функціонал ресурсу забезпечує можливість пошуку інформації по
певному податку, напряму діяльності, в т.ч. з використанням ключових слів,
шляхом перегляду за певні періоди інформації, при цьому не лише по
запитаннях-відповідях, розміщених в Базі знань, але і по відповідях на
письмові звернення, які були надані з використання Бази знань, назвах
нормативних та інформаційних документів, а в перспективі запровадження
інтерактивних посилань на взаємопов’язані документи.
Цим сервісом можуть скористуватися не лише досвідчені фахівці
бухгалтерських та фінансових служб підприємств, а й підприємці-початківці.
Також сервіс має «Податковий календар».
Нагадуємо, що ЗІР розміщений на офіційному веб-порталі ДФС за
посиланням: «Загальнодоступний інформаційно – довідковий ресурс», або за
електронною адресою: http://zir.tax.gov.ua/.
ДПС приймає та опрацьовує електронні звернення громадян та запити
на отримання публічної інформації
ДПС здійснює приймання та опрацювання в електронному вигляді
звернень громадян та запитів на отримання публічної інформації з питань,
які належать до її компетенції.
На яку поштову скриньку можливо надіслати звернення громадян
– https://tax.gov.ua/others/kontakti/kontakti-dlya-podannya-zvernen.
Довідково:
Електронні звернення від громадян приймаються у ДПС на електронну
адресу zvernennya_dps@tax.gov.ua у
вигляді
сканкопій
чи
фотокопій
письмових звернень з підписом заявника із зазначенням дати та місця
проживання
Отже, підпис громадянина в електронному зверненні може бути
відсканованим, сфотографованим.
Також опрацьовуються електронні звернення громадян, підписані з
застосуванням кваліфікованого електронного підпису.
З огляду на зазначене звернення, оформлене без дотримання зазначених
вимог, відповідно до частини восьмої статті 5 Закону України «Про звернення
громадян» буде повернуто без розгляду через десять днів від дня його
надходження.
На яку поштову скриньку можливо надіслати запит на
отримання публічної інформацію –
https://tax.gov.ua/others/kontakti/kontakti-dlya-podannya-zapitiv
Довідково:
На
електронну
адресу publicinfo_dps@tax.gov.ua не
надсилаються
пропозиції, заяви, скарги громадян, юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців, самозайнятих осіб, а також питання щодо практичного
використання окремих норм податкового законодавства, питання з
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У разі втрати ліцензії на торгівлю алкогольними напоями та тютюном
суб’єкт господарювання має право отримати дублікат
Бердянське управління ГУ ДПС у Запорізькій області інформує, що у разі
втрати або пошкодження ліцензії, зокрема, на оптову або роздрібну торгівлю
алкогольними напоями, тютюновими виробами орган, який видав ліцензію,
на підставі заяви суб’єкта господарювання протягом трьох робочих днів
видає суб’єкту господарювання дублікат ліцензії. Строк дії дубліката ліцензії
не може перевищувати строку дії, зазначеного у втраченій або пошкодженій
ліцензії.
За видачу дубліката ліцензії на оптову торгівлю, роздрібну торгівлю
справляється плата у розмірі 780 гривень, яка зараховується до бюджету
згідно з чинним законодавством.
Це передбачено статтею 15 Закону України від 19 грудня 1995 року №
481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального»
зі змінами та доповненнями.
Одноразова адресна грошова допомога випускникам закладів вищої
освіти не підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб
Статтею 165 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року
№ 2755-VІ із змінами та доповненнями передбачено випадки, коли адресна
грошова допомога, що виплачується фізичним особам за рахунок коштів
бюджету не підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.
Зокрема, це суми державної та соціальної матеріальної допомоги у вигляді
адресних виплат коштів, які отримуються платником податку з бюджетів та
фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2006
року № 1361 «Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким
категоріям випускників закладів вищої освіти» із змінами та доповненнями
установлено, що випускникам закладів вищої освіти, які здобули освітньокваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь молодшого бакалавра,
бакалавра або магістра спеціальностей галузі знань «01 Освіта/Педагогіка»,
або ступінь бакалавра, магістра іншої спеціальності і галузі знань та уклали
на строк не менш як три роки договір про роботу на посадах педагогічних
працівників у закладах загальної середньої та професійної (професійнотехнічної) освіти, визначених органами управління освітою, надається у
порядку, затвердженому Міністерством освіти і науки, одноразова адресна
грошова допомога в п’ятикратному розмірі прожиткового мінімуму для
працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року.
Таким чином, адресна грошова допомога, яка виплачується випускникам
закладів вищої освіти, не є об`єктом оподаткування податком на доходи
фізичних осіб за умови дотримання вимог п. 1 Постанови № 1361.
Інформацію про наявність податкового боргу у платника можна
отримати на вебпорталі ДПС
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Бердянське управління ГУ ДПС у Запорізькій області інформує, що на
офіційному вебпорталі ДПС розміщено електронний сервіс «Дізнайся більше
про свого бізнес-партнера», який знаходиться на головній сторінці вебпорталу https://tax.gov.ua/businesspartner.
За допомогою цього сервісу можна перевірити інформацію щодо
наявності податкового боргу у платника податків, - для цього потрібно лише
ввести його код ЄДРПОУ або точну назву. Після введення такої інформації в
одне з полів система здійснить пошук по ряду баз даних, доступних для
публічного використання, і повідомить про результати пошуку.
Оновлення інформації на сайті щодо стану розрахунків платника
податків з бюджетом (про наявність заборгованості) відбувається щоденно,
крім вихідних та святкових днів, після проведення розрахунків зведених
показників в центральній базі даних за результатами попереднього
банківського дня.
Звертаємо увагу, що в електронному сервісі «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера» зазначається інформація про наявність боргу платника в
цілому по Україні, тоді як платник податків може перебувати на обліку не
лише в контролюючому органі за основним місцем обліку, а й обліковуватись
як платник окремих податків та зборів в контролюючих органах за
неосновним місцем обліку.
Водночас, у приватній частині Електронного кабінету в меню «Стан
розрахунків з бюджетом» платник податків з використанням електронного
цифрового підпису, сертифікованого будь-яким кваліфікованим надавачем
електронних довірчих послуг, має доступ до своїх особових рахунків із сплати
податків, зборів та інших платежів. У вказаному меню відображається
зведена інформація станом на момент звернення, що містить наступну
інформацію по кожному виду платежу:
- орган ДПС;
- назва податку (платежу);
- платіж (код);
- МФО банку;
- бюджетний рахунок та по кожному виду податку (платежу)на поточну
дату;
- нараховано/зменшено;- сплачено до бюджету;
- повернуто з бюджету;
- пеня;
- недоїмка;
- переплата;
- залишок несплаченої пені.
Обравши один з податків (платежів) платник подвійним натисненням
кнопки миші отримує доступ до деталізованої інформації з інтегрованої
картки платника по вибраному податку (платежу) в розрізі проведених
операцій.
Крім того, щомісячно на офіційному вебпорталі ДПС оприлюднюється
інформація про платників податків, які мають податковий борг, з якою
можна ознайомитись за посиланням: Головна/Відкриті дані/Інформація про
суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
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З метою проведення звірки щодо стану розрахунків з бюджетом платник
може безпосередньо звернутись до контролюючих органів за основним та
неосновним місцем обліку.
Новостворений підприємець на загальній системі оподаткування:
важливі нюанси при звітуванні
Підприємці, які зареєстровані протягом року, подають податкову
декларацію про майновий стан і доходи за результатами звітного кварталу, в
якому розпочата така діяльність (декларація подається протягом 40
календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного
кварталу).
При цьому, вперше зареєстровані підприємці в податковій декларації
також зазначають інформацію про майновий стан та доходи станом на дату
державної реєстрації (п.п. 177.5.2 ст. 177 Податкового кодексу).
Підприємці,
які
здійснюють
діяльність
на
загальній
системі
оподаткування, подають податкову декларацію про майновий стан і доходи
за місцем своєї податкової адреси за результатами календарного року у
строки, встановлені для річного звітного податкового періоду (40
календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного року),
в якій також зазначаються авансові платежі з податку на доходи п. 177.5 ст.
177 ПКУ).
Такі підприємці в податковій декларації поряд з доходами від
підприємницької діяльності мають зазначати інші доходи з джерел їх
походження з України та іноземні доходи ( п. 177.11 ст. 177 Податкового
кодексу).
Таким чином, підприємець, який здійснив процедуру державної
реєстрації як суб’єкта господарювання та обрав загальну систему
оподаткування, подає до податкового органу за місцем своєї податкової
адреси:
- податкову декларацію про майновий стан і доходи за результатами
звітного кварталу, в якому відбувся перехід на загальну систему
оподаткування, де поряд з доходами від підприємницької діяльності вказує
інші доходи (заробітну плату тощо), отримані ним як фізичною особою –
громадянином за період від початку звітного податкового року до дати
державної реєстрації підприємницької діяльності та відомості про рухоме та
нерухоме майно;
- річну податкову декларацію за результатами календарного року, в якій
поряд з доходами від підприємницької діяльності надає інформацію про інші
доходи та відомості про рухоме і нерухоме майно).
При цьому, якщо підприємець здійснив процедуру державної реєстрації
як суб’єкта господарювання та обрав загальну систему оподаткування у IV
кварталі звітного року, то він подає податкову декларацію за звітний IV
квартал, яка прирівнюється до річної податкової декларації.
Скористайтесь правом на податкову знижку для платника податку із
статусом внутрішньо переміщеної особи
Законом України № 2530-VІІІ від 06.09.2018 року (набрав чинності
04.10.2018), внесено зміни до статті 166 «Податкова знижка» Податкового
кодексу України.
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Так, перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки
(ст.166 ПКУ), доповнено новим підпунктом 166.3.9 - «сума коштів у вигляді
орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку), оформленим
відповідно до вимог чинного законодавства, фактично сплачених платником
податку на доходи фізичних осіб, який має статус внутрішньо переміщеної
особи».
Платник податку на доходи фізичних осіб має право скористатися
зазначеною податковою знижкою за умови, що він та/або члени його сім’ї
першого ступеня споріднення:
- не мають у власності придатної для проживання житлової нерухомості,
розташованої поза межами тимчасово окупованої території України;
- не отримують передбачених законодавством України бюджетних
виплат для покриття витрат на проживання.
Розмір такої знижки не може перевищувати (у розрахунку на
календарний рік) 30 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1
січня звітного (податкового) року.
Податкова декларація про майновий стан і доходи для громадян, які
мають право на податкову знижку, подається по 31 грудня року, наступного
за звітним.
Після проведення відповідних перерахунків кошти будуть повернуті
платнику протягом 60 днів у спосіб, зазначений ним у декларації.
Для прискорення процедури перерахування коштів у рядку 29
Декларації необхідно вказувати реквізити банківського рахунку.
До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом
звітного податкового року витрати, підтверджені відповідними платіжними
та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або
товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, договорами, довідкою
про отримані у звітному році доходи; документами, які підтверджують
ступінь споріднення тощо.
Звертаємо увагу на те, що податкова знижка нараховується на доходи,
які отримані у вигляді заробітної плати, при цьому сума податкової знижки
не повинна перевищувати розмір заробітної плати, яку платник отримав
протягом року.
Якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за
звітним, не скористався правом на нарахування податкової знижки за
наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки
не переноситься.

Оподаткування податком на доходи фізичних осіб подарунків
З метою оподаткування податком на доходи фізичних осіб не
включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного
доходу вартість дарунків (а також призів переможцям та призерам
спортивних змагань) - у частині, що не перевищує 25% однієї мінімальної
заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного
податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі.
Отже, якщо в 2019 році вартість подарунка, який надається суб’єктом
господарювання фізичній особі, не перевищує 1043,25 грн. (4173 грн. х 25%),
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то його вартість не є об'єктом оподаткування податком на доходи фізичних
осіб та військовим збором.
Якщо вартість подарунка у 2019 році перевищує 1043,25 грн., то сума
такого перевищення оподатковується податком на доходи фізичних осіб за
ставкою 18%, та військовим збором за ставкою 1,5%.
Сума доходу у вигляді дарунків, у Податковому розрахунку за формою
№1ДФ відображається за ознакою доходу «160».
Зазначена норма передбачена п.п. 165.1.39 ст. 165 Податкового кодексу.
Платник податку на прибуток надав безповоротну фінансову допомогу
іншому платнику податку на прибуток. Чи застосовувати податкові
різниці?
Об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом
походження з України та за її межами, який визначається шляхом
коригування фінансового результату до оподаткування, визначеного у
фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової
звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Податкового
кодексу (п.п. 134.1.1 ст. 134 Податкового кодексу).
Підприємства, які при визначенні об’єкта оподаткування враховують
різниці, фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на
суму перерахованої безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих
товарів, робіт, послуг) особам, що не є платниками податку (крім фізичних
осіб), та платникам податку, які оподатковуються за ставкою 0 відсотків
відповідно до п. 44 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" ПКУ, крім
безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт,
послуг), перерахованої неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру
неприбуткових установ та організацій на дату такого перерахування (п.п.
140.5.10 ст. 140 ПКУ).
Безповоротна фінансова допомога – це сума коштів, передана платнику
податків згідно з договорами дарування, іншими подібними договорами або
без укладення таких договорів (пп. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).
Отже, оскільки не передбачено коригування фінансового результату до
оподаткування на суму безповоротної фінансової допомоги, наданої іншому
платнику податку на прибуток на загальних підставах, такі операції
відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку (без коригування
на податкові різниці).
Нагадаємо, що коригування об’єкта оподаткування на різниці,
здійснюють платники, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за
вирахуванням
непрямих
податків),
визначений
за
правилами
бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період
перевищує 20 млн. грн.(п.п. 134.1.1 ст. 134 ПКУ).
ПДВ:
Формування податкового кредиту за касовими чеками: які умови?
У разі відсутності податкової накладної платник ПДВ має право віднести
до податкового кредиту суми ПДВ за придбаними товарами/послугами на
підставі касових чеків РРО, в яких загальна сума отриманих товарів/послуг
не перевищує 200 гривень (без урахування податку) за день.
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У разі, якщо сума придбаних товарів/послуг, вказана у касовому чеку,
перевищує 200 гривень без урахування податку (з урахуванням ПДВ - 240
гривень), платник не може віднести до складу податкового кредиту суму ПДВ
на підставі такого касового чека.
До податкового кредиту включаються чеки, сума отриманих
товарів/послуг по яких сукупно не перевищує 200 гривень (без урахування
податку).
Тобто, платник не має права віднести до складу податкового кредиту ні
всю суму ПДВ, ні її частину, вказану у касовому чеку, в якому загальна сума
отриманих товарів/послуг перевищує 200 гривень, (відповідно такий чек у
розділі ІІ податкової декларації з ПДВ не відображається).
Платник ПДВ,
який здійснив
придбання товарів/послуг, що
підтверджується касовим чеком, який надає право на формування
податкового кредиту, в колонці 2 «Постачальник (індивідуальний податковий
номер)» таблиці 2 розд. II «Податковий кредит» додатка 5 до податкової
декларації з ПДВ вказує індивідуальний податковий номер постачальника –
платника ПДВ, зазначений у такому касовому чеку.
Зазначена норма передбачена п.п. «б» п. 201.11 ст. 201 Податкового
кодексу.
Заповнюємо Книгу обліку доходів і витрат для підприємців на
загальній системі оподаткування
Підприємці на загальній системі оподаткування зобов’язані вести Книгу
обліку доходів і витрат, у якій за підсумком робочого дня, протягом якого
отримано дохід, на підставі первинних документів здійснюються записи про
отримані доходи та документально підтверджені витрати.
Книгу обліку доходів і витрат, форма та порядок ведення затверджено
наказом Міністерства доходів і зборів України від 16.09.2013 № 481.
Книга обліку доходів і витрат повинна бути зареєстрована після дати
державної реєстрації підприємця, до початку здійснення діяльності.
Підприємець заповнює Книгу за підсумком робочого дня, протягом якого
отримано дохід, на підставі первинних документів, здійснюючі записи про
отримані доходи та документально підтверджені витрати.
Підприємець заповнює Книгу самостійно за підсумками робочого дня,
протягом якого отримано дохід.
Вимога щодо ведення Книги найманими особами, які перебувають у
трудових відносинах із самозайнятою особою не передбачена.
Книга ведеться наступним чином:
- у графі 2 відображається сума доходу, отриманого від здійснення
господарської діяльності із сумарним підсумком за місяць, квартал, рік,
зокрема, кошти, що надійшли на поточний рахунок, касу платника податків
та/або отримано готівкою, сума заборгованості, за якою минув строк
позовної давності, вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг);
- у графі 3 вказується сума повернутих коштів за товари (роботи та
послуги) або повернутої передплати;
- графа 4 розраховується як різниця між отриманим доходом (графа 2) та
сумою повернутих коштів за товари (роботи та послуги) (графа 3);
- у графі 5 зазначаються реквізити документа, який підтверджує
понесені витрати, що безпосередньо пов’язані з отриманим доходом, зокрема,
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платіжні доручення, прибуткові касові ордери, квитанції, фіскальні чеки,
акти закупки, акти виконаних робіт, наданих послуг та інші первинні
документи, що засвідчують факт оплати;
- у графі 6 відображається сума витрат, які документально підтверджені
та безпосередньо пов’язані з отриманням доходу за підсумками дня.
Якщо дохід отримано в одному місяці, а витрати, пов’язані з його
отриманням понесені у наступному, то за підсумком дня по факту отримання
доходу/понесення витрат (на підставі первинних документів) відповідно
заповнюється графа 2 «Сума доходу, отриманого від здійснення
господарської діяльності» та графа 6 «Сума витрат, пов’язаних з придбанням
товарів (робіт, послуг)».
У графі 7 відображається сума витрат на оплату праці та нарахування на
оплату праці найманих осіб, понесені у звітному місяці, протягом якого
отримано дохід, але, якщо дохід у звітному місяці не отримувався, то графа 7
«Сума витрат на оплату праці найманих осіб» Книги не заповнюється.
У графі 8 відображається сума фактично понесених інших витрат,
безпосередньо пов’язаних з одержанням доходу, які не зазначені в графах 6
та 7, зокрема, витрати на сплату послуг, зв’язку, орендних та комунальних
платежів, тощо, які повинні бути документально підтверджені у гр.5.
Також, у графі 8 відображається суми сплаченого за себе єдиного внеску,
а також
сплачені суми платежів за одержання ліцензій на провадження певних
видів господарської діяльності по факту їх сплати на підставі
підтверджуючих документів.
У графі 9 зазначається сума чистого оподатковуваного доходу (різниця
між доходом за звітний період (графа 4) та понесеними витратами від
провадження господарської діяльності (графи 6, 7, 8)).
Однак, у разі якщо результатом розрахунку буде від’ємне значення, то
графа 9 Книги прокреслюється.
Підприємці, які зареєстровані платниками ПДВ, у Книзі суми доходів і
витрат відображають без ПДВ.
У разі нереєстрації (неведення) Книги обліку доходів та витрат до
фізичної особи- підприємця застосовуються штрафні санкції, передбачені ст.
121 Податкового кодексу (510 грн., 1020 грн.) та ст. 164 прим. 1 Кодексу
України про адміністративні правопорушення (штраф від 3 до 8
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а при накладенні штрафу
протягом року за те ж порушення – від 5 до 8 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян).
Зазначена норма передбачена п. 177.10 ст. 177; п. 178.6 ст. 178
Податкового кодексу та «Порядком ведення Книги фізичними особами підприємцями на загальній системі оподаткування», затвердженим наказом
Міндоходів від 16.09.2013 № 481.

Законодавство щодо ЄСВ
За несплату ЄСВ застосовуються фінансові санкції
У Бердянському управлінні ГУ ДПС у Запорізькій області наголошують
про необхідність термінового погашення заборгованості щодо сплати єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ).
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Варто запам’ятати вимоги Закону !
Перша вимога - обов'язки щодо сплати єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) виникають у
ФОП, у тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування, членів
фермерського господарства та осіб, які провадять незалежну професійну
діяльність з дня їх державної реєстрації/з початку провадження діяльності та
припиняються
після
державної
реєстрації
закриття
(припинення)
ФОП/припинення відповідної діяльності. При цьому сплата внеску
проводиться за місяць, у якому відбулася така реєстрація/припинення.
Друга вимога - з 1 січня 2017 року всі фізичні особи — підприємці мають
сплачувати ЄСВ за себе на рівні мінімального страхового внеску
щоквартально за винятком пільгової категорії. При цьому сума ЄСВ не може
бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць, який на
сьогодні становить 918,06 грн (4 173 грн (розмір мінімальної заробітної плати)
х 22 %).
У разі якщо таким платником не отримано дохід (прибуток) у звітному
кварталі або окремому місяці звітного кварталу, такий платник зобов’язаний
визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази
нарахування єдиного внеску, встановленої Законом. При цьому сума єдиного
внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.
Третя вимога - У разі несвоєчасної або не в повному обсязі сплати
єдиного внеску до платника застосовуються фінансові санкції, а посадові
особи, винні в порушенні законодавства про збір та ведення обліку єдиного
внеску, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або
кримінальну відповідальність згідно із законом.
Відповідальність за несвоєчасну сплату єдиного внеску — штрафні
санкції, пеня:
— на суму недоїмки нараховується пеня з розрахунку 0,1 % суми
недоплати за кожний день прострочення платежу;
— за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне
перерахування) єдиного внеску накладається штраф у розмірі 20 % своєчасно
не сплачених сум;
— за донарахування ДФС або платником своєчасно не нарахованого
внеску накладається штраф у розмірі 10 % зазначеної суми за кожний
повний або неповний звітний період, за який донараховано таку суму, але не
більш як 50 % суми донарахованого ЄСВ;
— за неналежне ведення бухгалтерської документації, на підставі якої
нараховується
ЄСВ,
накладається
штраф
у
розмірі
від
8
до
15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 136 грн до 255 грн);
— за несплату, неповну сплату або несвоєчасну сплату суми єдиного
внеску одночасно
з
видачею
сум
виплат,
на
які
нараховується внесок (авансових платежів), накладається штраф у розмірі 10
% таких несплачених або несвоєчасно сплачених сум.
Як оскаржити вимогу зі сплати єдиного соціального внеску?
Порядок узгодження сум недоїмки з єдиного внеску встановлюється
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізує державну податкову і митну політику.
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Згідно з абзацами 4, 5, 6 ч. 4 ст. 25 Закону про ЄСВ платник єдиного
внеску зобов`язаний протягом десяти календарних днів з дня надходження
вимоги про сплату недоїмки сплатити суми недоїмки та штрафів разом з
нарахованою пенею.
У разі незгоди з розрахунком суми недоїмки платник єдиного внеску
узгоджує її з органом доходів і зборів шляхом оскарження вимоги про сплату
єдиного внеску в адміністративному або судовому порядку. Скарга на вимогу
про сплату єдиного внеску подається до органу доходів і зборів вищого рівня
у письмовій формі протягом десяти календарних днів, що настають за днем
отримання платником єдиного внеску вимоги про сплату єдиного внеску, з
повідомленням про це органу доходів і зборів, який прийняв вимогу про
сплату єдиного внеску.
Відповідно до абз. 9 ч. 4 ст. 25 Закону про ЄСВ у разі, якщо згоди з
органом доходів і зборів не досягнуто, платник єдиного внеску зобов`язаний
сплатити суми недоїмки та штрафів разом з нарахованою пенею протягом
десяти календарних днів з дня надходження рішення відповідного органу
доходів і зборів або оскаржити вимогу до органу доходів і зборів вищого
рівня чи в судовому порядку.
Пунктом 1.3 ПКУ визначено, що цей Кодекс не регулює питання
погашення податкових зобов`язань або стягнення податкового боргу з осіб,
на яких поширюються судові процедури, визначені Законом України «Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», з
банків, на які поширюються норми Закону «Про систему гарантування
вкладів фізичних осіб», та погашення зобов`язань зі сплати єдиного внеску на
загальнообов`язкове державне соціальне страхування, зборів на обов`язкове
державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій.
Відтак, при оскарженні рішення податкового органу, прийнятого в
межах Закону про ЄСВ, строк звернення до адміністративного суду
визначений приписами п. 56.18 ПКУ, ст. 102 ПКУ не застосовується.
Таким чином, платник податків має право оскаржити рішення
податкового органу в адміністративному і/або судовому порядку. При цьому
оскарження такого рішення в адміністративному порядку, не позбавляє його
права на судове оскарження з дотриманням строків, визначених абзацом 9 ч.
4 ст. 25 Закону про ЄСВ (тобто десяти календарних днів з дня надходження
рішення відповідного органу доходів і зборів).

Головне управління ДПС у Запорізькій області
Запоріжці спрямували до держбюджету 8,8 мільярда гривень
З січня по листопад платники податків Запорізького регіону
перерахували до державного бюджету 8 мільярдів 840 мільйонів гривень (без
показників великих платників податків, які обслуговуються в Запорізькому
управлінні Офісу ВПП ДФС). Про це повідомив в. о. начальника Головного
управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський. Порівняно з
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минулим роком надходження збільшилися майже на 2,6 мільярда або на 41
відсоток.
У загальних доходах державної скарбниці 38 відсотків займає податок
на додану вартість, якого з початку року було сплачено 3 мільярди 362
мільйони гривень, що на майже 457 мільйонів більше, ніж торік.
З прибутків підприємств до бюджету надійшло майже 2 мільярди 419
мільйонів гривень, зростання до аналогічного періоду 2018 року склало 1
мільярд 652 мільйони. Податку на доходи фізичних осіб перераховано 2
мільярди 377 мільйонів, що на 340 мільйонів перевищило минулорічні
показники.
Також з початку року запоріжці направили до скарбниці майже 566
мільйонів гривень військового збору, чим збільшили минулорічні
відрахування на 84 мільйони.
Крім того, серед інших податкових надходжень від запорізьких
платників бюджет отримав 380 мільйонів гривень рентної плати за
використання природних ресурсів та 186 мільйонів гривень екологічного
податку.
За нерухомість мешканці Запорізької області сплатили
125 мільйонів гривень податку
За одинадцять місяців до місцевих бюджетів Запорізького регіону
надійшло 125 мільйонів гривень податку на нерухоме майно. Порівнюючи
надходження з результатами аналогічного періоду минулого року, в. о.
начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан
Рачинський підкреслив, що запоріжці збільшили відрахування на 23 мільйони
або на 22,5 відсотка.
Так, власники нерухомості-юридичні особи сплатили 84 мільйони (+10,5
млн грн), фізичні особи перерахували 41 мільйон (+ 12,5 млн грн).
Найбільші суми отримав міський бюджет Запоріжжя – 41,3 мільйона, до
скарбниць м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів
спрямовано 22,3 мільйона, Якимівського та Приазовського районів – 14,8
мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 11,7
мільйона, Вільнянського і Новомиколаївського районів – 11,2 мільйона тощо.
Усього на Запоріжжі нараховується понад 4 тисячі компаній і 27 тисяч
громадян, які володіють житловою нерухомістю, площа якої перевищує 60
квадратних метрів для квартир, 120 квадратних метрів – для будинків і 180
квадратних метрів – для різних типів нерухомості.
Ставка податку не може перевищувати 1,5 відсотка від розміру
мінімальної зарплати. При цьому кожна місцева рада самостійно може
встановлювати розмір податку.
Додатково оподатковуються за ставкою 25000 гривень об'єкти житлової
нерухомості площею понад 300 квадратних метрів для квартир і 500
квадратних метрів для житлових будинків.
Руслан Рачинський: "Податкові надходження до місцевих бюджетів у
Запорізькій області зросли на 16 відсотків"
За одинадцять місяців запорізькі платники податків спрямували до
місцевих бюджетів 8 мільярдів 698 мільйонів гривень (на враховуючи дані
великих платників Запорізького управління Офісу ВПП ДПС). Як повідомив в.

22
о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан
Рачинський, порівняно з минулим роком податкові надходження зросли на
16 відсотків. Додатково скарбниці отримали 1 мільярд 209 мільйонів.
Майже 61 відсоток з цієї суми займає податок на доходи фізичних осіб.
У січні-листопаді запоріжці забезпечили 5,3 мільярда гривень ПДФО, що 763
мільйони або на 17 відсотків більше, ніж торік.
Запорізькі підприємці та компанії, які застосовують спрощену систему
оподаткування, сплатили 1,3 мільярда гривень єдиного податку. Збільшення
сплати порівняно з аналогічним періодом 2018 року склало 150 мільйонів або
13 відсотків. Зокрема, від СПД-фізичних осіб надійшло 843 мільйони, від
СГД-юросіб – 174 мільйони, від сільгоспвиробників – 284 мільйони гривень
єдиного податку.
Землекористувачі та власники угідь направили до місцевих скарбниць 1
мільярд 50 мільйонів, що перевищило минулорічний показник на 38,5
мільйона або на 4 відсотки.
Крім того, підприємства регіону сплатили 305 мільйонів гривень
податку на прибуток (+190 млн грн), 229 мільйонів гривень рентної плати за
використання природних ресурсів (+41 млн грн), 177 мільйонів гривень
екологічного податку (+17 млн грн).
Руслан Рачинський: "На Запоріжжі банківські установи щомісячно
сплачують з доходів своїх вкладників 4,5 мільйона гривень ПДФО"
З початку року фінансові установи Запорізького регіону сплатили до
бюджету 49,6 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб з
нарахованих процентів за вкладами (без показників великих платників, які
обслуговуються в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДПС). Це на 1,5
мільйона або на три відсотки більше, ніж минулого року.
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій
області Руслан Рачинський, щомісячні надходження ПДФО від банків та
інших фінорганізацій зросли до 4,5 мільйона.
За одинадцять місяців суб'єкти господарювання м. Запоріжжя
спрямували 34,7 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб з
нарахованих процентів за вкладами, м. Бердянськ, Бердянського та
Приморського районів – 4,1 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та
Веселівського районів – 3,6 мільйона, м. Енергодар, Кам'янськоДніпровського та Великобілозерського районів – 1,9 мільйона, Пологівського,
Більмацького та Розівського районів – 1,7 мільйона, Вільнянського та
Новомиколаївського районів – понад мільйон тощо.
Нагадаємо, ставка податку на доходи фізичних осіб з процентів від
депозитних банківських рахунків, вкладів у кредитних спілках тощо складає
18 відсотків. Відповідно до ст. 170.4. Податкового кодексу України
інформація про суми окремих банківських рахунків або ощадних
сертифікатів чи вкладів членів кредитних спілок, а також нараховані
проценти і відомості про вкладників не передаються до податкової служби.
Руслан Рачинський: "Надходження військового збору в Запорізькій
області зросли на 17 відсотків"
З доходів запорізьких платників податків з початку року до бюджету
надійшло 566 мільйонів гривень військового збору (без показників великих
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платників Запорізького управління Офісу ВПП ДПС). Як повідомив в. о.
начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан
Рачинський, надходження на 84 мільйони гривень або на 17 відсотків
перевищили минулорічні.
Найбільші суми військового збору сплатили роботодавці обласного
центру – 293 мільйони, забезпечивши більшу половину надходжень. Від
енергодарських, кам’янсько-дніпровських та великобілозерських платників
скарбниця отримала 69,7 мільйона, мелітопольських та веселівських – 50,6
мільйона, бердянських і приморських – 41 мільйон, вільнянських та
новомиколаївських – 24,8 мільйона, пологівських, більмацьких і розівських –
20,7 мільйона тощо.
Усього в регіоні нараховується майже 70,8 тисячі платників військового
збору, з яких 16,7 тисячі – юридичних осіб та понад 54,1 тисячі – фізосібпідприємців, які є роботодавцями та відповідальні за утримання та
перерахування податків та зборів з доходів найманих працівників.
Ставка збору становить 1,5 відсотка. Його платниками є фізичні особи
– резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні.
Увага! "Податкові аферисти" знову взялися за старе
На Запоріжжі знову почастішали випадки шахрайських дій. Аби
наживитися
на
довірливих
громадянах,
телефонні
аферисти,
представляючись керівництвом фіскальної служби, вимагають у платників
гроші.
На цей раз шахраї телефонують до суб'єктів господарювання та від
імені керівників ГУ ДФС у Запорізькій області пропонують перерахувати
певну суму коштів за "вирішення проблем" або уникнення від податкової
перевірки.
Наголошуємо, такі дзвінки або повідомлення у смартфоні є типовою
шахрайською схемою. Тому вкотре застерігаємо запоріжців бути пильними та
завжди перевіряти інформацію. Про випадки таких дій зловмисників
рекомендуємо одразу повідомляти правоохоронні органи.

