Бердянське управління ГУ ДПС
у Запорізькій області повідомляє
Важливо!
З 03 січня 2020 року діють нові рахунки для сплати податків!
Нагадуємо, що з 03 січня 2020 року змінені реквізити рахунків для
зарахування податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету, рахунки в
системі електронного адміністрування ПДВ, реалізації пального і спирту
етилового, рахунки для зарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування.
Інформація щодо реквізитів бюджетних рахунків, які введені в дію з
03.01.2020 року, розміщена на вебпорталі ГУ ДПС у Запорізькій області в
розділі «Бюджетні рахунки» за посиланням: https://zp.tax.gov.ua/byudjetnirahunki/
Увага! Розпочалась деклараційна кампанія 2020!
Бердянське управління ГУ ДПС у Запорізькій області інформує, що
деклараційна кампанія 2020 розпочалась і триватиме до 01 травня.
Фахівцями податкової служби області виготовлено роз’яснювальнопрезентаційний матеріал Покрокова інструкція "Як фізична особа може
отримати довідку про свої доходи в Електронному кабінеті платника" та
алгоритм отримання електронного цифрового підпису в Акредитованих
центрах сертифікації ключів.
Презентаційний матеріал розміщено на головній сторінці субсайту
«Територіальні органи ДПС у Запорізькій області»:
► у розділі «Новини» за посиланням: https://zp.tax.gov.ua/;
► на офіційній сторінці ГУ ДПС у Запорізькій області у соціальній мережі
Facebook за посиланням: https://www.facebook.com/tax.zaporizhzhya/;
► на каналі популярного відеохостингу You Tube youtube.com "ДПС
Запоріжжя" за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=2eMQK_n5kO0.

Приймаєте працівника на роботу? Не забудьте повідомити податкову
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Роботодавці
подають повідомлення
про
прийняття
працівника на роботу до початку роботи працівника.
В свою чергу, працівник не може бути допущений до роботи без
укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням
власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення Державної
податкової служби про прийняття працівника на роботу в порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.
Повідомлення подається до територіальних органів ДПС за місцем
обліку підприємства чи підприємця як платника єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Обов’язок з подання повідомлення поширюється виключно на трудові
відносини – коли з працівником укладається трудовий договір. Форма
повідомлення про прийняття працівника на роботу затверджена постановою
КМУ від 17.06.2015 р. № 413, її можна завантажити в "Електронному кабінеті
платника" за кодом F3001001.
Є кілька способів подачі повідомлення:
- засобами електронного зв'язку з використанням електронного ключа;
- на паперових носіях разом з копією в електронній формі;
- на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше, ніж із
п'ятьма особами.
Разом з тим, повідомлення до ДПС про прийняття працівника на роботу
не надається, якщо:
- з фізичною особою укладається договір цивільно-правового характеру;
- власник виконує функції з управління підприємством;
- фізична особа працює на громадських засадах;
- стажист навчається у роботодавця на підставі договору про
стажування, який є різновидом договору цивільно-правового характеру (без
укладення трудового договору);
- працівника поновлено на попередній роботі за судовим рішенням;
- працівник виходить з відпустки по догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку та відпустки без збереження заробітної плати, оскільки
на період відпустки дія трудового договору не припиняється.

Легалізація праці: на запорізьких роботодавців чекають
роз'яснювальні заходи
Найближчим
часом
контролюючі
органи
регіону
проведуть
роз'яснювальні заходи для суб’єктів господарювання, під час яких
запорізьким роботодавцям будуть доведені норми законодавства про працю
щодо обов’язкового оформлення найманих працівників.
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На даний час представники податкової служби Запорізької області
разом із фахівцями управління Держпраці обговорили план спільних дій щодо
реалізації відповідного доручення Прем'єр-міністра України.
Першочергова увага буде приділена підприємцям (юридичним та
фізичним особам), які провадять діяльність у сфері торгівлі, тимчасового
розміщування та організації громадського харчування. Основна мета цієї
роботи – підвищення відповідальності роботодавців та належне оформлення
трудових відносин.
Компанії, організації та підприємці при виплаті заробітної плати
повинні дотримуватись чинного законодавства та нести відповідальність за
навмисне ухилення від сплати податків. Зокрема, необхідно дотримуватися
основних правил:
− перед допуском до роботи з працівником укладається трудовий
договір;
− до податкової служби направляється повідомлення про прийняття
працівника на роботу;
− робітникові оформлюється трудова книжка;
− заробітна плата повинна виплачуватися на рівні на менше
мінімальної (у 2020 році – 4723 грн);
− на зарплату нараховується ЄСВ (22%), з неї утримується ПДФО
(18%) та військовий збір (1,5%).
За порушення законодавства про працю передбачені значні штрафні
санкції.
Бердянські і приморські роботодавці за рік перерахували
до Пенсійного і соцфондів понад 583 мільйони гривень
Річний внесок бердянських та приморських
соціального внеску склав 583,4 мільйона гривень.

платників

єдиного

Як повідомила начальниця Бердянського управління ГУ ДПС
у Запорізькій області Оксана Федорова, у порівнянні з 2018 роком
надходження зросли на 65,3 мільйона.
Найбільші суми ЄСВ за 2018 рік надійшли від платників м. Бердянськ –
432,5 мільйона, у Бердянському районі до соцфондів сплачено 59,9 мільйона,
у Приморському районі – 91 9 мільйона.
Нагадаємо, у 2020 році розмір мінімального внеску становить 1039,06
гривні (4723 грн х 22%). Базова ставка ЄСВ дорівнює 22 відсоткам. Єдиний
соцвнесок сплачується щоквартально, до 20 числа місяця, що настає за
звітнім або щомісячно у вигляді авансового платежу до 20 числа.

Новини законодавства
Оприлюднено новий порядок зупинення реєстрації податкових
накладних/розрахунків коригування
Бердянське управління ГУ ДПС у Запорізькій області повідомляє, що з 01
лютого 2020 року діятиме новий Порядок зупинення реєстрації податкових
накладних/розрахунків коригування (далі – Порядок), затверджений
постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 року № 1165 «Про
затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової
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накладної/розрахунку коригування в Єдиному
реєстрі
податкових
накладних» (далі – Постанова № 1165).
Постанову № 1165 оприлюднено на офіційному сайті Уряду
(https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadkiv-z-pita-a1165).
Порядком, зокрема, визначені:
- Критерії ризиковості платника податку на додану вартість (додаток 1);
- Перелік показників, за якими визначається позитивна податкова
історія платника податку на додану вартість (додаток 2);
- Критерії ризиковості здійснення операцій (додаток 3);
- форма Рішення про відповідність/невідповідність платника податку на
додану вартість критеріям ризиковості платника податку (додаток 4);
- Таблиця даних платника податку на додану вартість (додаток 5);
- форма Рішення про врахування/неврахування таблиці даних платника
податку на додану вартість (додаток 6);
- форма Рішення про неврахування таблиці даних платника податку на
додану вартість (додаток 7).
Також Постановою № 1165 затверджено Порядок розгляду скарги щодо
рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку
коригування. Це надає платникам податків можливість адміністративного
оскарження всіх рішень про відмову реєстрації податкової накладної, що
сприятиме прискоренню врегулювання досудових спорів.
Порядком розгляду скарги щодо рішення про відмову в реєстрації
податкової
накладної/розрахунку
коригування,
зокрема,
визначено
форми Скарги щодо рішення про відмову в реєстрації податкової
накладної/розрахунку
коригування
в
ЄРПН (додаток
1), Заяви
про
відкликання скарги щодо рішення про відмову у реєстрації податкової
накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових
накладних (додаток 2) та Рішення за результатами розгляду скарги щодо
рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку
коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (додаток 3).
Інформація розміщена на офіційному вебпорталі ДПС України за
посиланням: https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/405220.html
Набрав чинності закон щодо забезпечення функціонування Фонду
розвитку підприємництва
23 січня 2020 року набрав чинності Закон України від 14.01.2020 №
436-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет
України на 2020 рік» щодо забезпечення функціонування Фонду розвитку
підприємництва» (далі – Закон № 436).
Зміни передбачають виділення 2 млрд грн для запуску програми
кредитів під 5, 7 та 9 відсотків для підтримки мікро- та малого бізнесу.
Програма дасть змогу малим та середнім підприємцям відкривати власну
справу та створити тисячі робочих місць вже у 2020 році.
Фонд розвитку підприємництва надаватиме підтримку у вигляді
компенсації відсоткової ставки до рівня 5, 7 та 9 відсотків річних за
кредитами у гривні. Відсоток залежить від розміру й типу бізнесу.
Також підтримка фізичним особам – підприємцям надаватиметься у
вигляді часткових гарантій за кредитами, якщо у малого та середнього
бізнесу бракує застави.

Закон № 436 опубліковано
від 22.01.2020 року № 12.
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в офіційному виданні «Голосі України»

Затверджено новий Довідник відповідності символу звітності коду
класифікації доходів бюджету
03 січня 2020 року набрав чинності новий Довідник відповідності
символу звітності коду класифікації доходів бюджету, затверджений наказом
Державної казначейської служби України від 28.11.2019 № 336 (із змінами і
доповненнями, внесеними наказом Державної казначейської служби України
від 19.12.2019 № 355) (далі – Довідник).
Видання Довідника зумовлене переходом на нову автоматизовану
систему бухгалтерського обліку казначейського виконання державного та
місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями.
Довідник приведено у відповідність до початку застосування з 01 січня
2020 року оновленого Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному
секторі. Також Довідник було доповнено новою графою «Ознака фонду».
Слід зазначити, що при цьому втратив чинність, наказ Державного
казначейства України від 15.01.2007 № 5 «Про затвердження Довідника
відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету» (із
змінами).
Нагадаємо, що з 03.01.2020 зарахування податків та інших обов’язкових
платежів здійснюється за новими рахунками.
Довідник розміщено на офіційному сайті Державної казначейської
служби України за посиланням:
https://www.treasury.gov.ua/ua/npa/dovidnik-vidpovidnosti-simvoluzvitnosti-kodu-klasifikaciyi-dohodiv-byudzhetu
Затверджено Зміни до деяких нормативно-правових актів з
бухгалтерського обліку в державному секторі
21 січня 2020 року набув чинності наказ Міністерства фінансів України
від 09.12.2019 № 514 «Про затвердження Змін до деяких нормативноправових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі» (далі – Наказ
№ 514), яким викладено у новій редакції:
► Типову кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для
відображення операцій з виконання бюджету, затверджену наказом
Міністерства фінансів України від 29.12.2015 № 1219, зареєстровано у
Міністерстві юстиції України 16.01.2016 № 87/28217 (у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 10.05.2018 № 496);
► Типову кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для
відображення операцій з виконання місцевого бюджету, затверджену
наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2015 № 1219,
зареєстровано у Міністерстві юстиції України 16.01.2016 за № 88/28218 (у
редакції наказу Міністерства фінансів України від 10.05.2018 № 496).
Наказ № 514 опубліковано у бюлетені «Офіційний вісник України» від
21.01.2020 № 5.
До уваги платників акцизного податку: важливі зміни
29.12.2019 року набрав чинності Закон України від 18.12.2019 № 391-IX
«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших
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законодавчих актів України щодо покращення
адміністрування
акцизного податку» (опублікований 29.12.2019 в газеті «Голос України» від
28.12.2019 № 251).
Зміни, внесені Законом № 391, передбачають:
- доповнення акцизної накладної новими обов’язковими реквізитами,
- уточнення можливості складання зведеної акцизної накладної,
- наведення умов віднесення операцій із заправлення пальним за
договорами підряду до власного споживання,
- розширення переліку випадків, в яких особа, яка реалізує пальне або
спирт етиловий, зобов’язана скласти акцизну накладну,
- визначення алгоритму дій у разі зазначення в акцизній накладній
помилкових даних або її складання на операцію, яка не відбулася,
- відтермінування до 1 квітня 2020 року накладання штрафів:
• за необладнання та/або відсутність реєстрації витратомірів-лічильників
та рівнемірів-лічильників рівня пального до розпорядників акцизних складів,
на яких розташовано резервуари, загальна місткість яких не перевищує 1000
куб. метрів;
• за неподання електронних документів з акцизних складів, на яких
розташовані резервуари, загальна місткість яких не перевищує 1000 куб.
метрів;
- подання одноразово, до 20.01.2020 року включно, заявки на
поповнення обсягу залишку пального в системі електронного адміністрування
реалізації пального та спирту етилового, без сплати акцизного податку,
суб’єктами господарювання, які до 01.07.2019 не підпали під визначення
платників акцизного податку, а з 01.07.2019 зареєстровані платниками
такого податку,
- встановлення триденного терміну для реєстрації акцизних накладних за
експортними операціями,
- подовження строку до 15 календарних днів для подання довідки форми
2 промисловими споживачами,
- надання можливості підприємствам роздрібної торгівлі самостійно
обирати спосіб складання акцизних накладних при відпуску пального через
колонки (зведені або за щоденними підсумками операцій).
Крім того, Законом № 391 внесено зміни до Закону України від
19.12.1995 № 481/95 «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту
етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та
пального», відповідно до яких визначено:
- що роздрібною торгівлею пальним будуть вважати також реалізацію
скрапленого вуглеводневого газу в балонах для побутових потреб населення
та інших споживачів,
- передбачено застосування штрафу у розмірі 500 тис. грн за надання
послуг із зберігання пального, що належить іншим суб’єктам господарювання
та/або реалізацію (тобто фізичну передачу) пального іншим особам на
підставі ліцензії на зберігання пального, отриманої відповідно до абз. другого
частини 41 ст. 15 Закону № 481 (на оптову торгівлю пальним, за відсутності
місць оптової торгівлі пальним),
- визначено, що суб’єкти господарювання, які здійснюють роздрібну,
оптову торгівлю пальним або зберігання пального виключно у споживчій тарі
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до 5 літрів, ліцензію на роздрібну або оптову торгівлю пальним або ліцензію
на зберігання пального не отримують,
- відтерміновано застосування штрафу за зберігання пального без
наявності відповідної ліцензії.
До уваги розпорядників акцизних складів: кому необхідно не пізніше
01.01.2020 обладнати їх витратомірами-лічильниками
Розпорядники акцизних складів зобов'язані обладнати акцизний склад,
де розташовано резервуари, загальна місткість яких не перевищує 1000 куб.
метрів, витратомірами-лічильниками та/або рівнемірами-лічильниками та
зареєструвати їх в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників та
рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі - не пізніше 1 січня
2020 року (п. 12 підр. 5 розд. XX "Перехідні положення" ПКУ).
Необладнання
витратомірами-лічильниками
та/або
рівномірамилічильниками акцизних складів, на яких здійснюються виробництво,
оброблення (перероблення), змішування, навантаження-розвантаження,
зберігання пального, відпуск пального без застосування витратомірівлічильників та/або рівномірів-лічильників - тягнуть за собою накладення
штрафу в розмірі одного розміру прожиткового мінімуму для працездатної
особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, за
кожний кубічний метр об'єму резервуарів, на яких не встановлено
витратомірів-лічильників та/або рівномірів - лічильників, але не менше 15000
гривень.
Повторне протягом року вчинення будь-якого з зазначених порушень,
тягне за собою призупинення реєстрації платника акцизного податку з
реалізації пального до моменту обладнання акцизного складу витратомірамилічильниками та/або рівномірами-лічильниками (п. 128 - 1.1 ст. 128 - 1 ПКУ).
Зазначені штрафи до розпорядника акцизного складу, на акцизному
складі якого розташовано резервуари, загальна місткість яких не перевищує
1000 куб. метрів застосовуються з 1 січня 2020 року.
РРО - новації
Які обов’язки з’являться у власників РРО із 19 квітня 2020 року?
Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про
застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг» щодо детінізації розрахунків в сфері
торгівлі і послуг» № 128-IX від 20.09.2019 передбачені зміни в порядок
застосування РРО, зокрема:
Суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції,
із 19.04.2020 року зобов’язані:
- створювати контрольні стрічки у паперовій та/або електронній формі і
забезпечувати їх зберігання:
• на РРО (за виключенням автоматів з продажу товарів (послуг) протягом трьох років;
• на програмних РРО у разі розрахункових операцій у режимі офлайн - до
моменту передачі електронних розрахункових документів, електронних
фіскальних звітів, електронних фіскальних звітних чеків до фіскального
сервера контролюючого органу.
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- проводити
розрахункові операції через РРО та/або через
програмні РРО з використанням режиму попереднього програмування
найменування товарів (послуг) (із зазначенням коду товарної підкатегорії
згідно з УКТ ЗЕД для підакцизних товарів), цін товарів (послуг) та обліку їх
кількості.
- суб’єкти господарювання, які використовують програмні РРО, повинні
будуть подавати до контролюючих органів по дротових або бездротових
каналах зв’язку електронні фіскальні звіти та електронні фіскальні звітні
чеки.
- Вести облік товарних запасів, здійснювати продаж лише тих товарів
(послуг), що відображені в такому обліку.
Суб’єкт господарювання зобов’язаний буде надати контролюючим
органам під час перевірки документи (у паперовій або електронній формі),
які підтверджують облік та походження товарів, що на момент перевірки
знаходяться у місці продажу (господарському об’єкті).
Такі вимоги не стосуватимуться приватних підприємців-платників
єдиного податку, які не є платниками ПДВ (крім тих, які провадять діяльність
з реалізації технічно складних побутових товарів, що підлягають
гарантійному ремонту, а також лікарських засобів та виробів медичного
призначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів,
дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та
напівдорогоцінного каміння).

Деклараційна кампанія – 2020
Куди подається податкова декларація про майновий стан і доходи
Бердянське управління ГУ ДПС у Запорізькій області нагадує, що
розпочалася деклараційна кампанія 2020.
Фізична особа – платник податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО)
подає податкову декларацію про майновий стан і доходи (далі – Декларація)
за звітний податковий період у встановлені Податковим кодексом України
(далі – ПКУ) строки до контролюючого органу за своєю податковою адресою.
Податкова адреса платника податків – фізичної особи – це місце її
проживання, за яким вона береться на облік як платник податків у
контролюючому органі (п. 45.1 ст. 45 ПКУ).
Платник податків – фізична особа може мати одночасно не більше однієї
податкової адреси.
У разі якщо платник ПДФО проживає не за місцем реєстрації (прописки)
– Декларація подається до контролюючого органу за податковою адресою,
тобто за місцем реєстрації згідно з паспортними даними.
У разі якщо фізична особа знята з реєстрації за однією адресою, але ще
не зареєстрована за іншою – Декларація подається до податкового органу за
попередньою податковою адресою.
Пунктом 70.7 ст. 70 ПКУ передбачено, що фізичні особи – платники
податків зобов’язані подавати контролюючим органам відомості про зміну
даних, які вносяться до облікової картки протягом місяця з дня виникнення
таких змін шляхом подання відповідної заяви за формою та у порядку,
визначеними центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну фінансову політику.
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Відповідно до Положення про реєстрацію
фізичних
осіб
у
Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 822, фізичні особи –
платники податків зобов’язані інформувати контролюючі органи про зміну
даних шляхом подання заяви про внесення змін до Державного реєстру
фізичних осіб – платників податків за формою № 5ДР (далі – Заява за
формою № 5ДР).
Інформація для внутрішньо переміщених осіб
Відповідно до Закону України від 20 жовтня 2014 року № 1706-VII «Про
забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» із змінами факт
внутрішнього переміщення підтверджується довідкою про взяття на облік
внутрішньо переміщеної особи. Така довідка видається структурними
підрозділами з питань соціального захисту населення згідно з Порядком
оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної
особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня
2014 року № 509 (із змінами та доповненнями).
Внутрішньо переміщені особи зобов’язані інформувати контролюючі
органи про зміну даних, які вносяться до облікової картки, шляхом подання
заяви про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників
податків за формою № 5ДР. При пред’явленні платником податків довідки
про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи до Заяви за формою №
5ДР вноситься інформація щодо адреси реєстрації місця проживання
відповідно паспортного документа особи та адреса фактичного місця
проживання/перебування – відповідно інформації, зазначеної в довідці.
Таким чином, платник податків – внутрішньо переміщена особа, який
подав
до
контролюючого
органу
за
місцем
фактичного
проживання/перебування Заяву за формою № 5ДР та пред’явив при цьому
довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, і Декларацію
подає до цього контролюючого органу.
Якщо такі дії не здійснено, то Декларація подається таким платником
ПДФО за адресою (місцезнаходженням) контролюючого органу, який
переміщено з тимчасово окупованої території.
Дізнайтеся, чи потрібно вам подати декларацію про майновий стан
і доходи
Бердянське управління ГУ ДПС у Запорізькій області повідомляє, що
наймані працівники та фізичні особи, які протягом року отримували доходи
виключно від податкових агентів, річну податкову декларацію про майновий
стан і доходи (далі - Декларація) не подають.
Фізичні особи заповнюють та подають Декларацію до контролюючого
органу за місцем податкової адреси у випадку, якщо:
- ведуть самостійну професійну діяльність;
- отримують дохід від неподаткових агентів (від приватних осіб), оренди,
суборенди, лізингу, інвестиційних та іноземних активів;
- отримали спадщину. Проте Декларацію подавати не потрібно, якщо
об'єкт спадщини оподатковується податком на доходи за ставкою 0%. Це
стосується спадщини родичам першого та другого ступеня споріднення,
особам з інвалідністю I групи, дитині-сироті або позбавленій опіки. Також
декларувати спадщину не доведеться, якщо спадкоємець заплатить за неї
ПДФО до нотаріального оформлення;
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- збираються виїжджати на постійне проживання в іншу країну;
- мають право на податкову знижку;
- ведуть підприємницьку діяльність на загальній системі оподаткування;
- отримують дохід від продажу сільськогосподарської продукції,
вирощеної на земельній ділянці площею понад 2 га.
Термін подачі декларації для фізичних осіб у 2020 році - до 1
травня (якщо людина виїжджає на постійне проживання в іншу країну - то
не пізніше за 60 днів до від'їзду). У 2020 році податкову декларацію
подається за звітний 2019 рік.
Звертаємо увагу, що у 2020 році річна податкова декларація про
майновий стан і доходи подається за новою формою, затвердженою наказом
Міністерства фінансів України від 25.04.2019 року №177.
Оподаткування доходу, отриманого від надання в оренду
земельного паю
Бердянське управління ГУ ДПС у Запорізькій області нагадує, що до
загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на
доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) включається, зокрема, дохід від надання
майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або
користування), визначений у порядку, встановленому п. 170.1 ст. 170
Податкового кодексу України (далі – ПКУ).
Підпунктом 170.1.1 п. 170.1 ст. 170 ПКУ передбачено, що податковим
агентом платника ПДФО – орендодавця щодо його доходу від надання в
оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної
частки (паю), майнового паю є орендар.
При цьому об’єкт оподаткування визначається виходячи з розміру
орендної плати, зазначеної в договорі оренди, але не менше ніж мінімальна
сума орендного платежу, встановлена законодавством з питань оренди землі.
Доходи, отримані від надання в оренду (суборенду) земельної ділянки
сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю
оподатковуються податковим агентом під час їх нарахування (виплати) за
ставкою 18 відсотків.
Такі доходи також підлягають оподаткуванню військовим збором.
Ставка військового збору становить 1,5 відсотка від об’єкта оподаткування,
визначеного п.п. 1.2 п. 16¹ підрозділу 10 розділу XX ПКУ (п.п. 1.3 п. 16¹
підрозділу 10 розділу XX ПКУ).
Отже, доходи фізичної особи від здавання в оренду земельної ділянки
сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю
оподатковуються ПДФО за ставкою 18 відсотків та військовим збором за
ставкою 1,5 відсотка.
Якщо ж громадяни отримали доходи від надання в оренду земельного
паю орендарю – фізичній особі, то такі громадяни повинні самостійно
прозвітувати про отримані доходи шляхом подання податкової декларації про
майновий стан і доходи. Така декларація подається не пізніше 01 травня
року, наступного за роком отримання доходу, і власник земельного паю –
орендодавець зобов’язаний самостійно нараховувати та сплатити ПДФО та
військовий збір.

Роз’яснення законодавства
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Податковий календар на 30 січня 2020 року
Бердянське управління ГУ ДПС у Запорізькій області повідомляє, що
Четвер, 30 січня 2020 року є останнім днем сплати:
- ПДВ за грудень платниками, у яких базовий податковий (звітний)
період дорівнює календарному місяцю;
- акцизного податку за грудень;
- ПДФО з нарахованого, але не виплаченого доходу за грудень;
- ПДФО із загальної суми процентів, нарахованих за грудень на поточний
або депозитний банківський рахунок; на вклади членів кредитної спілки;
- військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за
грудень;
- рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої
сировини за грудень;
- рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за
грудень;
- рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів
магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією
України за грудень;
- рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку
територією України за грудень;
- плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні
ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за грудень;
- єдиного податку платниками четвертої групи за ІV квартал.
Платники зможуть оперативно отримувати відповіді
на електронну адресу
Бердянське управління ГУ ДПС у Запорізькій області інформує.
ДПС України на офіційному вебпорталі за посиланням
https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/405093.html повідомила,
що Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс (ЗІР) – інформаційний
сервіс, який надає можливість платникам податків мінімізувати витрати часу
на отримання інформації і самостійно ознайомитись із:
► відповідями на запитання щодо оподаткування, єдиного внеску та
іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДПС, з
якими платники податків звертаються до Контакт-центру ДПС;
► нормативно-правовими документами та останніми змінами в
законодавстві;
► діючими ставками податків та зборів, податковим календарем;
► актуальними питаннями щодо отримання електронних довірчих послуг
тощо.
ЗІР постійно вдосконалюється, орієнтуючись на інформаційні потреби
платників податків.
Запрошуємо платників податків відвідати ЗІР або його мобільні додатки
та скористатись новою функцією – «Зворотній зв’язок».
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За допомогою форми «Зворотній зв’язок» ЗІР платники податків мають
можливість оперативно отримати на електронні адреси від Контакт-центру
ДПС відповіді на запитання, що належать до компетенції ДПС.
Нагадуємо, що скористатись ЗІР можна через офіційний вебпортал ДПС
(вкладка «Загальнодоступний
інформаційно-довідковий
ресурс»)
або
безпосередньо в Інтернет мережі за адресою: zir.tax.gov.ua.
Мобільні додатки можна безкоштовно завантажити на власні мобільні
пристрої скориставшись інтернет-магазинами: App Store та Google Play.
З детальною інформацією про використання ЗІР та його мобільних
додатків можна ознайомитись у розділі «Інструкція».
Безготівкова форма розрахунків банківським переказом на поточний
рахунок продавця без застосування платіжних карток не потребує РРО
Бердянське управління ГУ ДПС у Запорізькій області звертає увагу
платників, якщо розрахунки за придбаний товар (послугу) проводяться у
безготівковій формі без застосування платіжних карток і кошти
перераховуються з поточного рахунку покупця на поточний рахунок
продавця,
така
операція
не
потребує
застосування
реєстратора
розрахункових операцій (РРО). Теж саме стосується випадків, коли покупець
розраховується з продавцем шляхом внесення коштів через банк для
подальшого їх зарахування на поточний рахунок продавця.
Відповідні норми встановлені п. 2 ст. 9 Закону України від 06 липня
1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових
операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» із змінами та
доповненнями (далі – Закон № 265).
Отже, фізичні особи – підприємці (ФОП) – «спрощенці», які надають
послуги (юристи, консультанти, «айтішники» тощо), а також інші самозайняті
особи, у тому числі і ті ФОП, хто працює на третій групі спрощеної системи
оподаткування, не мають застосовувати РРО, якщо їх клієнти розраховуються
з ними виключно у безготівковій формі без застосування платіжних карток і
перераховують їм кошти на поточний рахунок банківським переказом. Також
РРО не потрібні, якщо клієнт у касі банку вносить готівку для подальшого її
зарахування на поточний рахунок продавця.
Якщо ж розрахунки за товар чи послугу відбулися із використанням
банківської платіжної карти, то така операція підпадає під визначення
«розрахункової операції» для цілей Закону № 265. У цьому разі необхідно
застосовувати РРО.
Про особливості сплати ПДФО юридичною особою
за відокремлені підрозділи
Бердянське управління ГУ ДПС у Запорізькій області звертає увагу, що
згідно зі ст. 55 Господарського кодексу України (далі – ГКУ) суб’єктами
господарювання визнаються учасники господарських відносин, які
здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію
(сукупність господарських прав та обов’язків), мають відокремлене майно і
несуть відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах цього майна, крім
випадків, передбачених законодавством. При цьому зазначені суб’єкти мають
право відкривати свої філії, представництва, інші відокремлені підрозділи без
створення юридичної особи.
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Статтею
64
ГКУ
визначено порядок
організації
структури
підприємств, відповідно до якої підприємство може складатися з виробничих
структурних підрозділів (виробництв, цехів, відділень, дільниць, бригад,
бюро, лабораторій тощо), а також функціональних структурних підрозділів
апарату управління (управлінь, відділів, бюро, служб тощо).
Водночас при створенні підприємством філії, представництва, відділення
та інших відокремлених підрозділів питання про розміщення таких
підрозділів підприємства необхідно погоджувати з відповідними органами
місцевого самоврядування в установленому законодавством порядку.
«Відокремлені підрозділи» для розділу IV «Податок на доходи фізичних
осіб» Податкового кодексу України (далі – ПКУ) вживаються у значенні,
визначеному ГКУ (п.п. 14.1.30 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).
Для цілей оподаткування податком на доходи фізичних осіб (далі –
ПДФО) відокремлені підрозділи визначаються з урахуванням норм ст. 64 ГКУ
незалежно від того, включені/не включені такі підрозділи юридичною особою
до Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань.
Порядок сплати (перерахування) ПДФО до бюджету передбачено ст. 168
ПКУ, відповідно до якої ПДФО, утриманий з доходів резидентів, підлягає
зарахуванню до бюджету згідно з нормами Бюджетного кодексу України
(далі – БКУ).
Нарахування, утримання та сплата (перерахування) військового збору до
бюджету також здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 ПКУ, за
ставкою, визначеною п.п. 1.3 цього пункту (п.п. 1.4 п. 16¹ підрозділу 10
розділу XX «Перехідні положення» ПКУ).
Такий порядок застосовується усіма юридичними особами, у тому числі
такими, що мають філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що
розташовані на території іншої територіальної громади, ніж така юридична
особа, а також відокремленими підрозділами, яким в установленому порядку
надано
повноваження
щодо
нарахування,
утримання
і
сплати
(перерахування) до бюджету податку (п.п. 168.4.2 п. 168.4 ст. 168 ПКУ).
Відповідно до ст. 64 БКУ ПДФО, який сплачується податковим агентом –
юридичною особою (її філією, відділенням, іншим відокремленим підрозділом)
чи представництвом нерезидента – юридичної особи, зараховується до
відповідного місцевого бюджету за її місцезнаходженням (розташуванням) в
обсягах податку, нарахованого на доходи, що сплачуються фізичній особі.
Згідно з п.п. 168.4.3 п. 168.4 ст. 168 ПКУ суми ПДФО, нараховані
відокремленим підрозділом на користь фізичних осіб, за звітний період
перераховуються до відповідного бюджету за місцезнаходженням такого
відокремленого підрозділу.
У разі якщо відокремлений підрозділ не уповноважений нараховувати
(сплачувати) ПДФО за такий відокремлений підрозділ, усі обов’язки
податкового агента виконує юридична особа. ПДФО, нарахований
працівникам відокремленого підрозділу, перераховується до місцевого
бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу.
Відповідно до п. 63.3 ст. 63 ПКУ з метою проведення податкового
контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у
контролюючих
органах
за
місцезнаходженням
юридичних
осіб,
відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи
(основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх
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підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або
об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність
(неосновне місце обліку).
Об’єктами оподаткування і об’єктами, пов’язаними з оподаткуванням, є
майно та дії, у зв’язку з якими у платника податків виникають обов’язки
щодо сплати податків та зборів. Такі об’єкти за кожним видом податку та
збору визначаються згідно з відповідним розділом ПКУ.
Платник податків зобов’язаний стати на облік у відповідних
контролюючих органах за основним та неосновним місцем обліку,
повідомляти про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з
оподаткуванням, контролюючі органи за основним місцем обліку згідно з
порядком обліку платників податків.
У контролюючому органі за неосновним місцем обліку платник податків
сплачує всі податки та збори, які згідно із законодавством мають
сплачуватись на території адміністративно-територіальної одиниці, що
відповідає неосновному місцю обліку, щодо таких податків, подає податкові
декларації (розрахунки, звіти) та виконує інші обов’язки платника податків, а
контролюючий орган стосовно платника податків здійснює адміністрування
таких податків, зборів.
Отже, якщо юридична особа створює виробничі структурні підрозділи із
використанням праці найманих осіб за місцезнаходженням (розташуванням)
на іншій території, ніж така юридична особа і не уповноважені нею
нараховувати (сплачувати) ПДФО, то такий платник податків зобов’язаний
стати на облік за неосновним місцем обліку у відповідних контролюючих
органах за місцезнаходженням таких об’єктів та перераховувати ПДФО до
місцевого бюджету за місцезнаходженням такого підрозділу.
До уваги суб’єктів господарювання!
Долучайтесь до тестування програмного РРО
Державна податкова служба пропонує взяти участь у тестуванні нового
безкоштовного податкового сервісу - Програмні РРО «пРРОсто».
Бета-тестування програмного РРО «пРРОсто» - це безкоштовний софт,
розроблений ДПС спільно з BRDO та Fintellect для спрощення розрахункових
процедур для продавців та споживачів.
Записатися на бета-тест можна за посиланням https://prrosto.kmu.gov.ua/.
Додаток буде доступним для тестування на всіх смартфонах і планшетах
із операційними системами Android та iOS.
Сервіс «пРРОсто» взаємодіє через Інтернет з сервером податкової служби
через відкритий програмний інтерфейс, і виконує функції: формування,
підпис, відправлення та видачу чеків встановленого формату, відкриття та
закриття зміни, перегляд даних, та інші.
«пРРОсто пРРОтейстуй» та надсилай свої пропозиції та зауваження,
допоможи податковій зробити сервіс ще зручнішим та легшим у застосуванні!
Після тестування та врахування побажань від користувачів додаток буде
вдосконалюватися для подальшого використання.
Дії підприємства - платника єдиного
граничного обсягу доходу (5 млн. грн.)

податку

при

перевищенні
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Підприємства - платники єдиного податку 3-ї групи, які перевищили у
податковому (звітному) періоді обсяг доходу 5 млн. грн., до суми
перевищення застосовують ставку єдиного податку у подвійному розмірі - 6
або 10 відсотків та повинні перейти на сплату податку на прибуток.
Обгрунтуємо:
Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи), які
перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу 5 млн. грн., до
суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у подвійному
розмірі ставок, визначених п. 293.3 ст. 393 ПКУ, а також зобов’язані перейти
на сплату інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом (абз.
другим п.п. 3 п. 293.8 ст.293 ПКУ).
Як визначено п. 293.3 ст. 293 Податкового кодексу, відсоткова ставка
єдиного податку для платників 3-ї групи встановлюється у розмірі:
- 3% доходу – у разі сплати ПДВ;
- 5% доходу – у разі включення ПДВ до складу єдиного податку.
Отже, до суми перевищення граничного обсягу понад 5 млн. грн.
застосовуються ставка 6%, якщо платник єдиного податку зареєстрований
платником ПДВ, або 10%, – у разі включення ПДВ до складу єдиного податку.
Крім того, підприємство, яке перевищило протягом календарного року
обсяг доходу понад 5 млн. грн., повинно з першого числа місяця, наступного
за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення,
перейти на сплату податку на прибуток.
Заява про відмову від застосування спрощеної системи оподаткування
подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом,
у якому допущено перевищення обсягу доходу ((абз. третій п.п. 3 п. 293.8
ст.293 ПКУ).
У разі якщо платник єдиного податку не подає заяви про відмову від
спрощеної системи оподаткування добровільно, реєстрація платником
єдиного податку може бути анульована шляхом виключення з реєстру
платників єдиного податку за рішенням фіскального органу, прийнятим на
підставі акта перевірки, - з першого числа місяця, наступного за кварталом, у
якому допущено порушення ( п. 299.11 ст. 299 ПКУ).
Страхове відшкодування за пошкоджене застраховане рухоме майно:
коли оподатковується податком на доходи фізичних осіб?
З метою оподаткування податком на доходи фізичних осіб, до складу
загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податкуфізичної особи не включається сума страхового відшкодування, отриманого
за договором страхування від страховика – резидента, іншого ніж
довгострокове страхування життя у разі:
- якщо під час страхування цивільної відповідальності сума страхового
відшкодування не перевищує розмір шкоди, фактично заподіяної
вигодонабувачу (бенефіціару), яка визначається за звичайними цінами на
дату такої страхової виплати.
Страховик – резидент, що нараховує (виплачує) страхові виплати,
виконує функції податкового агента в частині повідомлення органа ДФС у
податковому розрахунку за ф. 1 ДФ за ознакою доходу «151».
У разі страхового випадку – факт заподіяння шкоди застрахованій особі
повинен бути належним чином підтверджений.
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Якщо факт нанесення шкоди застрахованій особі документально не
підтверджений, податковий агент утримує та сплачує (перераховує) до
бюджету податок на доходи фізичних осіб із суми страхової виплати за
ставкою 18% та військовий збір за ставкою 1,5%.
Зазначена норма передбачена пп. 165.1.27 «в» ст. 165 Податкового
кодексу.
Податкові наслідки отримання поворотної фінансової допомоги
підприємцем – платником єдиного податку: випадки оподаткування
Поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику
податків у користування за договором, який не передбачає нарахування
процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за
користування такими коштами, та є обов’язковою до повернення.
Доходом підприємця - платника єдиного податку є дохід, отриманий
протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або
безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі.
При цьому, до складу доходу не включаються суми фінансової допомоги,
наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12
календарних місяців з дня її отримання.
Отже, підприємець – платник єдиного податку, який отримав поворотну
фінансову допомогу, не враховує її суму у складі доходу за умови, що
повертає таку допомогу протягом 12 календарних місяців з дня її отримання.
Сума поворотної фінансової допомоги, неповерненої протягом 12
календарних місяців з дня її отримання, включається до складу доходу такого
платника наступного дня після закінчення 12 календарних місяців з дня
отримання такої допомоги.
Податковим (звітним) періодом для підприємців – платників єдиного
податку 1-ї та 2-ї груп є календарний рік, для підприємців – платників
єдиного податку 3-ї групи – календарний квартал.
Отже, для підприємців – платників єдиного 1-ї та 2-ї груп, для яких
податковим (звітним) періодом є календарний рік, сума поворотної
фінансової допомоги, що не повертається протягом 12 календарних місяців з
дня її отримання, відображається у складі доходів такого платника за
підсумками податкового (звітного) року, на який припадає термін її
повернення (за умови не перевищення граничного обсягу доходу).
Якщо сума поворотної фінансової допомоги не повертається у
зазначений вище термін і при цьому отримані протягом податкового
(звітного) періоду доходи перевищують граничні обсяги доходів, то платники
єдиного податку 1-ї та 2-ї груп мають подати податкову декларацію у строки,
встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, застосувати до
суми перевищення ставку єдиного податку 15% та за заявою перейти на
застосування ставки єдиного податку другої, третьої групи, або перейти на
загальну систему оподаткування.
Для підприємців – платників єдиного податку 3-ї групи, для яких
податковим (звітним) періодом є календарний квартал, відображення суми
поворотної фінансової допомоги, яка не повертається протягом 12
календарних місяців з дня її отримання, здійснюється за підсумками звітного
кварталу, на який припадає термін повернення такої допомоги.
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При перевищенні у податковому (звітному) періоді граничного обсягу
доходу, до суми перевищення застосовується ставка єдиного податку у
розмірі 15%.
Зверніть увагу, що у разі прийняття підприємцем рішення про
припинення підприємницької діяльності та якщо ним не повернуто отриману
поворотну фінансову допомогу до спливу 12 календарних місяців, фізична
особа включає таку допомогу до загального річного оподатковуваного доходу
та подає річну податкову декларацію про майновий стан і доходи як фізична
особа (громадянин).
Зазначена норма передбачена п.п. 14.1.257 ст. 14, п.п. 1 п. 292.1, п.
292.11 ст. 292, п.п. 1 п. 293.4 ст. 293, п. 294.1 ст. 294 Податкового кодексу.
Переглянути видані індивідуальні податкові консультації можна на
порталі ДПС України
Індивідуальні податкові консультації підлягають реєстрації в єдиній базі
консультацій та розміщується на офіційному веб-сайті ДПС, без зазначення
найменування (прізвища, ім'я, по батькові) платника податків, коду згідно з
ЄДРПОУ (реєстраційного номера облікової картки) та його податкової адреси.
Переглянути видані індивідуальні податкові консультації та їх статус
можна
через
на
порталі
ДПС
України
за
посиланням
https://cabinet.tax.gov.ua/registers/ipk
Порядок надання податкових консультацій визначений ст. 52
Податкового кодексу.
Розрахунки платників єдиного податку. Яких норм дотримуватись?
Платники єдиного податку першої - третьої груп повинні здійснювати
розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги)
виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).
Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження
коштів у грошовій (готівковій або безготівковій) формі.
Тобто у платників єдиного податку обсяг доходів розраховується за
датою надходження коштів у грошовій формі.
Бартерна (товарообмінна) операція – це господарська операція, яка
передбачає проведення розрахунків за товари (роботи, послуги) у негрошовій
формі в рамках одного договору.
Відступлення права вимоги – це операція з переуступки кредитором прав
вимоги боргу третьої особи новому кредитору з попередньою чи наступною
компенсацією вартості такого боргу кредитору або без такої компенсації.
Оскільки укладення договору переуступки прав вимоги боргу
платниками єдиного податку є формою розрахунку за договором купівліпродажу товарів (робіт, послуг) не в грошовій формі, то здійснення такої
операції не дає права застосовувати спрощену систему оподаткування.
Також платники єдиного податку першої-третьої груп не мають права
здійснювати бартерні операції (погашати заборгованість іншим способом,
крім грошового).
Зазначена норма передбачена п.п. 14.1.10, п.п. 14.1.255 ст. 14; п. 291.6
ст. 291; п. 292.6 ст. 292 Податкового кодексу України.

Законодавство щодо ЄСВ
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Єдиний внесок: ФОП за себе подають звіт до 10 лютого
Фізичні особи – підприємці (далі – ФОП), у тому числі ті, які обрали
спрощену систему оподаткування, формують та подають до органів доходів і
зборів Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми
нарахованого єдиного внеску (далі – Звіт) самі за себе один раз на рік до 10
лютого року, наступного за звітним періодом. Звітним періодом є
календарний рік.
Норми встановлені п. 2 розділу ІІІ Порядку формування та подання
страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435 із змінами і
доповненнями (далі – Порядок № 435).
Звіт подається за формою № Д5 згідно з додатком 5 до Порядку № 435 із
зазначенням типу форми «початкова».
Також подають Звіт один раз на календарний рік у разі самостійного
визначення бази нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) ФОП, у тому числі ті,
які обрали спрощену систему, та які отримують пенсію за віком або є особами
з інвалідністю, або досягли віку, встановленого ст. 26 Закону України від 09
липня 2003 року № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 1058), та
отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу, формують і
подають
до
органів
доходів
і
зборів
Звіт
самі
за
себе
з
позначкою «призначення пенсії» за період до дати формування заяви на
призначення пенсії (при цьому тип форми «початкова» не зазначається)
відповідно до пунктів 10 та 11 розділу IV Порядку № 435 один раз на рік у
терміни, визначені п. 2 розділу ІІІ Порядку № 435.
Разом з тим Звіт не подається тими ФОП, які користуються пільгою при
сплаті єдиного внеску, а саме: пунктом 3 розділу ІІІ Порядку № 435
визначено, що ФОП, у тому числі ті, які обрали спрощену систему,
звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони отримують пенсію
за віком або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого ст. 26
Закону № 1058, та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну
допомогу.
Про розмір єдиного внеску у разі нарахування роботодавцем фізособі
доходу за цивільно-правовими договорами
Бердянське управління ГУ ДПС у Запорізькій області нагадує, що
платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування (далі – єдиний внесок) є роботодавці, зокрема ті, які
використовують
працю
фізичних
осіб
за
цивільно-правовими
договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою –
підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам
діяльності, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань).
Норми встановлені п. 1 частини 1 ст. 4 Закону України від 08 липня 2010
року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями (далі – Закон
№ 2464).
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Базою
нарахування
єдиного внеску для зазначених платників є
сума винагороди фiзичним особам за виконання робiт (надання послуг) за
цивiльно-правовими договорами (п. 1 частини 1 ст. 7 Закону № 2464).
Згідно з частиною 5 ст. 8 Закону № 2464 єдиний внесок для платникiв,
зазначених у ст. 4 Закону № 2464, встановлюється у розмiрi 22 вiдсотки до
визначеної ст. 7 Закону № 2464 бази нарахування єдиного внеску.
У разi, якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розмiру
мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на мiсяць, за який
отримано дохiд, сума єдиного внеску розраховується як добуток розмiру
мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на мiсяць, за який
отримано дохiд (прибуток), та ставки єдиного внеску.
При нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам з джерел не
за основним місцем роботи ставка єдиного внеску, встановлена частиною 5
ст. 8 Закону № 2464 застосовується до визначеної бази нарахування
незалежно від її розміру.
Враховуючи вищевикладене, у разі отримання фізичною особою
винагороди (доходу) за цивільно-правовими договорами від свого
роботодавця, роботодавець нараховує єдиний внесок на суму винагороди
(доходу) такої фізичної особи у розмірі 22 відсотки.

Головне управління ДПС у Запорізькій області
Руслан Рачинський: "Запорізькі ФОПи та аграрії сплатили
майже 1,4 мільярда гривень єдиного податку"
Упродовж
минулого
року
підприємці
та
підприємства,
які
використовують спрощену систему оподаткування, спрямували до місцевих
бюджетів 1 мільярд 369 мільйонів гривень. Про це повідомив в. о. начальника
Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський. Він
зазначив, що порівняно з 2018 роком надходження зросли на 155 мільйонів
або на 13 відсотків. Крім того, середньомісячна сплата збільшилась майже на
13 мільйонів гривень.
Найбільше поповнили місцеві скарбниці фізичні особи-підприємці – 882
мільйони. Від СГД-юридичних осіб надійшло понад 181 мільйон, від
сільськогосподарських виробників – 305,5 мільйона гривень єдиного податку.
Серед територій регіону значні суми отримали бюджети м. Запоріжжя –
674,3 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів –
151,7 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 123,4
мільйона, Вільнянського, Новомиколаївського районів – 70,8 мільйона,
Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 65,4 мільйона,
Оріхівського та Гуляйпільського районів – 61,3 мільйона, Василівського та
Михайлівського районів – 57 мільйонів, м. Токмак, Токмацького та
Чернігівського районів – 50,5 мільйона,
м. Енергодар, Кам’янськоДніпровського та Великобілозерського районів – майже 50 мільйонів тощо.
Нагадаємо, у 2020 році ставки єдиного податку складають: для платників
І групи – 210,20 гривні, ІІ групи – 944,60 гривні, ІІІ групи – 5 відсотків від
доходу або 3 відсотки від доходу для платників ПДВ. Ставка податку для
агровиробників залежить від категорії земель (або водного фонду) та їх
розташування (рілля, сіножаті і пасовища, багаторічні насадження,
сільгоспугіддя, що перебувають в умовах закритого ґрунту тощо). Їх розмір
розраховується у відсотках від бази оподаткування, тобто, від нормативно
грошової оцінки.
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При податковій службі Запорізької області створено Громадську раду
21 січня відбулися установчі збори для формування складу Громадської
ради при Головному управлінні Державної податкової служби у Запорізькій
області, участь у яких взяли в. о. начальника Головного управління ДПС у
Запорізькій
області
Руслан
Рачинський,
представники
інститутів
громадянського суспільства та податкової служби.
Відкриваючи засідання, Руслан Рачинський наголосив на важливості
дорадчого органу при податковій службі регіону та запевнив у підтримці
діалогу з Громадською радою.
– Наразі відбувається системна реформа податкової служби,
запроваджується чимало змін у податковому законодавстві, тож для нас
важливо, щоб Громадська рада була максимально фаховою та активною. Ми
налаштовані на продуктивну співпрацю з громадськістю, – підкреслив Руслан
Рачинський.
До складу Громадської ради увійшли представники 15 громадських
організацій. У ході зборів учасники обрали керівництво, затвердили
структуру та план роботи дорадчого органу. Очолила раду голова Запорізької
обласної організації Всеукраїнської профспілки працівників сфери
бухгалтерського обліку та аудиту Світлана Проніна.
Під час обговорення члени Громадської ради визначили пріоритети
подальшої діяльності. У найближчий перспективі має бути розроблене
Положення та ухвалено календарний план роботи по кожному напряму.
Більш детальна інформація про склад та діяльність Громадської ради за
посиланням: https://zp.tax.gov.ua/dfs-u-regioni/gromadska-rada/.
У Запорізькій області на користь держави винесено
судових рішень на 662 мільйони
За результатами судових спорів запорізьких платників та податкової
служби минулого року на користь держави вирішено 461 справу на суму 662
мільйони гривень. У відсотковому значенні це склало 74,6 відсотка від
кількості розглянутих справ та 83,3 відсотка – від суми. Платники виграли
157 справ на суму 132,4 мільйона, що відповідно, дорівнює 25,4 відсотка та
16,7 відсотка.
За позовами суб'єктів господарювання до податківців на користь ДПС
області суди винесли 333 рішення на суму 226,5 мільйона (68,4% від кількості
справ та 63% – від суми). У 154 справах судді підтримали позицію платників
на суму 132,3 мільйона.
З цієї категорії справ 348 стосувалися визнання недійсними податкових
повідомлень-рішень. Із них податкова служба виграла 229 на суму 215,6
мільйона, представники бізнесу – 119 із сумою 93,3 мільйона.
У випадках, коли органи ДПС позивались до платників, на користь
держави вирішено 128 справ на суму 435,6 мільйона, тобто майже 98
відсотків від кількості матеріалів та 99,9 відсотка – від суми. Зокрема,
винесено 83 судові рішення про стягнення заборгованості на суму 180,3
мільйона, з якої на даний час до бюджету вже надійшло 87,4 мільйона.
Усього станом на 1 січня 2020 року на розгляді в судах всіх інстанцій
знаходилось 2918 податкових спорів на загальну суму 5 мільярдів 183
мільйони гривень.
Випускники бізнес хабу приймали вітання від запорізьких податківців
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У Запоріжжі упродовж останніх двох років успішно працює проєкт зі
сприяння розвитку підприємництва. Бізнес хаб, який засновано Запорізьким
обласним союзом промисловців, підприємців (роботодавців) "Потенціал" та
обласним центром зайнятості, навчає підприємців-початківців бути
ефективними та обізнаними.
Активну участь у заняттях беруть й запорізькі податківці, які проводять
семінари і тренінги з поглибленого вивчення основ податкового
законодавства та діджитал-можливостей у взаємодії з органами ДПС.
За цей час фахівці податкової служби знайомили бізнесменів-початківців
з основами податкового законодавства, онлайн податковими послугами та
надавали практичні поради щодо перших етапів ведення бізнесу.
Сьогодні відбулося урочисте закриття четвертого сезону. Випускників
бізнес хабу привітали керівники ЗОСППР "Потенціал", радник міського голови
м. Запоріжжя Валерій Еделєв, представники Головного управління ДПС у
Запорізькій області, регіонального і міського центрів зайнятості та інших
державних органів.
Підбиваючи підсумки навчання, учасники відзначили користь набутих
знань, поділися своїми враженнями та власними кейсами. Зокрема, на
сьогодні деякі з них вже стали успішними фотографами та керівниками
невеликих виробництв.
Наприкінці заходу випускники отримали сертифікати.
Руслан Рачинський: "З прибутку запорізьких підприємств місцеві
бюджети отримали 131 мільйон гривень"
За минулий рік до місцевих бюджетів регіону надійшов 131 мільйон
гривень податку на прибуток (без врахування показників великих
підприємств, які перебувають на обліку в Запорізькому управлінні Офісу ВПП
ДПС). Коментуючи сплату податку, в. о. начальника Головного управління
ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський підкреслив, що порівняно з
2018 роком надходження зросли на 24,7 мільйона.
Зокрема, з прибутків підприємств м. Запоріжжя надійшло 93,6 мільйона,
бердянські і приморські суб'єкти господарювання спрямували 12,8 мільйона,
мелітопольські і веселівські – 10,4 мільйона, токмацькі та чернігівські – 3,5
мільйона, василівські і михайлівські – майже 2,5 мільйона, вільнянські та
новомиколаївські – 2,3 мільйона тощо.
Зазначимо,
податок
на
прибуток
підприємств
належить
до
загальнодержавних. Десять відсотків цього платежу надходить до місцевих
скарбниць. Крім того, податок на прибуток підприємств та фінансових
установ комунальної форми власності повністю зараховується до бюджетів
міст, районів та об'єднаних територіальних громад.
Податок, основна ставка якого дорівнює 18 відсоткам, нараховується
платником самостійно на базу оподаткування – прибуток із джерелом
походження як з України, так і за її межами.
Податкова не надсилає SMS-повідомлення про борги з ЄСВ!
Останнім часом деякі запорізькі платники податків отримали SMSповідомлення про нібито наявну заборгованість з єдиного соціального внеску,
які містили пропозицію пройти звірку з податковою.
Головне управління ДПС у Запорізькій області наголошує, що
адміністрування і сплата податків та погашення заборгованості відбувається
відповідно до норм чинного законодавства України. Податкова служба не
надсилає SMS-повідомлення про недоїмку.

22

Але
платники
мають
право здійснити звірку щодо сплачених
податків і зборів. Для цього слід звернутися до відокремлених управлінь ДПС
у Запорізькій області за місцем реєстрації. Докладна інформація про
підрозділи –
за посиланням:
https://zp.tax.gov.ua/dfs-u-regioni/golovupr/teritorialni-organi/.
Від продажу підакцизних товарів запорізькі місцеві бюджети отримали
понад 170 мільйонів
Оподаткування роздрібної торгівлі підакцизними товарами за 2019 рік
додало місцевим бюджетам регіону 170,5 мільйона гривень акцизного
податку. Про це повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у
Запорізькій області Руслан Рачинський.
Для реалізації алкогольної і тютюнової продукції запорізькі підприємці і
компанії отримали у податковій службі ліцензії, сплативши за них до
місцевих скарбниць майже 41 мільйон гривень.
Усього за рік було видано понад 10 тисяч документів, зокрема, 5,5 тисячі
ліцензій – на право роздрібного продажу алкогольних напоїв, 3,9 тисячі – на
торгівлю тютюновими виробами. Крім того, призупинена дія 1099 та
анульовано 2,5 тисячі дозволів.
Нагадаємо, з переліком діючих ліцензій можна ознайомитись на сайті
податкової служби області: https://zp.tax.gov.ua/reestr-vidanih-licenziy.
Також минулого року запорізькі податківці перевірили 760 суб'єктів
господарювання, які торгували підакцизними товарами. За виявлені
порушення було нараховано штрафних санкцій на загальну суму 12,7
мільйона гривень.
Легалізація доходів: працівникам 3589 запорізьких підприємств
підвищили зарплату
Упродовж 2019 року в рамках спільної роботи органів виконавчої влади
на засіданнях комісій при держадміністраціях та на робочих групах у
податковій службі області заслухано керівників 3674 підприємств, які
виплачували заробітну плату найманим працівникам менше встановленого
законодавством мінімуму.
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій
області Руслан Рачинський, у результаті 3589 суб'єктів господарювання
підвищили рівень оплати праці своїм співробітникам. До бюджетів та
соцфондів додатково надійшло 2 мільйони 100 тисяч гривень податку на
доходи фізичних осіб, 200 тисяч військового збору та 2,5 мільйона гривень
єдиного соціального внеску.
Порівняно з початком 2019 року кількість підприємств, які не
дотримувалися вимог законодавства про працю та нараховували зарплати у
розмірі менше законодавчо встановленого, зменшилась на 349.
Також податківці провели 36 перевірок фінансово-господарської
діяльності СГД-юридичних осіб з питань дотримання вимог податкового та
трудового законодавства. За виявлені порушення до бюджету нараховані
суми податків. Додаткові надходження склали 3 мільйони 63 тисячі гривень,
у тому числі 3 мільйони 170 тисяч гривень ПДФО та 400 тисяч гривень ЄСВ.

ДПС України
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Податківці роз’яснюватимуть
роботодавцям важливість
офіційного працевлаштування найманих працівників
Представники Держпраці спільно з податківцями відповідно до
доручення Прем’єр-міністра України проводитимуть посилену роз’яснювальну
роботу з суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері
торгівлі, тимчасового розміщування та організації харчування. Під час таких
заходів роботодавцям розповідатимуть про неприпустимість допуску до
роботи працівників без оформлення трудових відносин.
Заходи проводитимуться для підвищення відповідальності роботодавців
під час виконання законодавства про працю та виявлення тих, які
використовують неоформлену найману працю.
Суб’єкти господарювання після таких роз’яснювальних візитів матимуть
змогу добровільно оформити всіх працівників відповідно до чинного
законодавства.
Водночас звертаємо увагу, що після роз’яснювальних заходів
працівниками контролюючих органів будуть проводитися перевірки
зазначених суб’єктів господарювання щодо дотримання законодавства про
працю. У разі виявлення порушень роботодавцям доведеться сплатити значні
суми штрафів, передбачені законодавством за такі порушення.
Нагадуємо, що офіційне працевлаштування – це захист соціальних
інтересів громадян, гарантування права на соціальні виплати та пенсійне
забезпечення. Крім того, незадекларована праця знижує доходи державного
бюджету, а отже і можливість фінансування державних програм соціального
спрямування.

