Бердянське управління ГУ ДПС
у Запорізькій області повідомляє

У Бердянську нагадали про розпочату деклараційну кампанію - 2020
Під час чергової наради у Бердянському міськвиконкомі, що відбулася на
цьому тижні під керівництвом міського голови Володимира Чепурного,
начальник Бердянського управління ГУ ДПС у Запорізькій області Оксана
Федорова нагадала, що з 01 січня 2020 року стартувала кампанія
декларування доходів громадян, отриманих у 2019 році та доповіла про
підсумки деклараційної кампанії минулого року.

Так, у минулому році 3939 бердянців і приморчан подали декларації про
майновий стан і доходи. Загальна сума задекларованого ними доходу - 191,5
мільйона гривень, з якої до бюджету нараховано та сплачено 11,5 мільйона
податку на доходи фізичних осіб та 2 мільйони гривень військового збору.
Разом з тим, 798,6 тисячі податку на доходи фізичних осіб було повернуто з
бюджету 378 громадянам, які скористалися правом на податкову знижку.
Очільниця Бердянського управління звернула 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. Граничний термін подання звітної декларації за 2019
рік для підприємців – 10 лютого 2020 року, для громадян та самозайнятих
осіб – 30 квітня 2020 року. Громадяни, які бажають реалізувати своє право
на отримання податкової знижки за 2019 рік, можуть подати декларацію
протягом всього 2020 року.
Завершенням заходу стали домовленості про спільну просвітницьку
роботу з питань декларування доходів громадян, організація виїзних
консультаційних пунктів з питань заповнення декларацій та індивідуальної
роботи з різними категоріями декларантів, які мають прозвітувати про
отримані доходи до 01 травня 2020 року.

2
Шановні бердянці та мешканці Приморського району!
06 лютого 2020 року
Бердянське управління ГУ ДПС у Запорізькій області проводе сеанс
телефонного зв’язку «гаряча лінія» з питань декларування доходів громадян,
отриманих у 2019 році.
З 12:00 до 13:00 за телефоном (06153) 3-84-34 на запитання платників
відповідатиме заступник начальника управління – начальник відділу
адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Олександр Прошутінський.
Легалізація зайнятості – вимога сьогодення!
Днями в Бердянському міськрайонному центрі зайнятості в рамках
виконання доручення Прем’єр – Міністра України від 22.01.2020 року
№ 2313/0/1-20 щодо вжиття заходів, спрямованих на детінізацію зайнятості
населення відбувся семінар для роботодавців на тему «Легалізація тіньової
зайнятості». У семінарі взяли участь фахівці відділу адміністрування податків
і зборів з фізичних осіб Бердянського управління ГУ ДПС у Запорізькій
області.

Під час заходу були розглянуті питання легалізації трудових відносин,
переваги офіційного працевлаштування, відповідальності за порушення
законодавства про працю. Присутніх ознайомили з наслідками нелегального
використання роботодавцями найманої робочої сили та закликали
роботодавців зробити крок назустріч суспільству – легалізувати працівників
та відмовитись від зарплати в «конвертах».
Легалізація трудових відносин – основа захисту трудових прав
найманих працівників
Бердянське управління ГУ ДПС у Запорізькій області інформує, що
офіційне оформлення трудових відносин – це запорука у соціальному захисті
найманої
праці,
забезпечення
оплати
лікарняних
та
відпустки,
накопичувальна система загального стажу робітника, гарантоване отримання
пенсії і т.п.
Працівник не може бути допущений до роботи без укладання трудового
договору, оформленого наказом чи розпорядженням роботодавця, що
супроводжується повідомленням про такий прийом органа Державної
податкової служби.
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Починаючи з лютого 2020 року за встановлені факти неоформленої
найманої праці до порушників законодавства будуть вжиті контрольноперевірочні заходи із застосуванням штрафних та фінансових санкцій.

Новини законодавства
Увага! За січень 2020 року декларацію по ПДВ подаємо
вже за оновленою формою
Бердянське управління ГУ ДПС у Запорізькій області повідомляє, що
наказом Міністерства фінансів України від 20.11.2019 № 488 внесено зміни
до Форми податкової декларації з ПДВ, форми уточнюючого розрахунку
податкових зобов'язань з ПДВ у зв'язку з виправленням самостійно
виявлених помилок, а також Порядку заповнення і подання податкової
звітності з ПДВ.
Внесені зміни деталізували порядок відображення у розділі І декларації
"Податкові зобов’язання" обсягів операцій з вивезення товарів за межі митної
території України. Разом з цим, з рядка 5 декларації, виділено окремий рядок
5.1 для зазначення обсягів операцій, які звільнені від оподаткування
У новій редакції викладено додаток 6 декларації (далі - Д6). Так
скасовано "Звіт про суми податкових пільг" та встановлено, що суб’єкти
господарювання мають відображати інформацію про суми податкових пільг у
податковій звітності.
Замість частини третьої таблиці 1, в якій відображалися операції, які
звільнені від оподаткування, впроваджено таблицю 2 "Розрахунок сум
податку на додану вартість, не сплаченого суб'єктом господарювання до
бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг".
Таблиця 2 (Д6) заповнюється у разі здійснення у звітному (податковому)
періоді операцій з постачання товарів/послуг, що звільнені від
оподаткування ПДВ.
Інформація зазначається у розрізі податкових пільг,
які використовуються платником податку.
Нову редакцію отримала Таблиця "Розрахунок показників щодо
належності підприємства (організації) до підприємства (організації) інвалідів".
У новій редакції викладено форму Розрахунку податкових зобов’язань з
ПДВ для осіб, не зареєстрованих платниками податку на вартість. Вона,
зокрема, передбачає нарахування самостійно платником суми штрафу у
зв'язку з виправленням помилок у разі, якщо внаслідок уточнення
збільшується сума нарахованих податкових зобов'язань.
Так, особам, не зареєстрованим як платники податку, надана
можливість відкоригувати задекларовані податкові зобов’язання з ПДВ, що
нараховані отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник ПДВ, які
постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами,
не зареєстрованими платниками податків, на митній території України.
Нагадуємо, що вищезазначені нововведення набрали чинності з
01.01.2020 року, тож за січень звітуємо вже за оновленою формою.
Більш детальніше у листі ДПС України від 31.01.2020 № 1617/7/99-0007-03-02-07.
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ПДВ: дію пільги для підприємств, заснованих громадськими
об’єднаннями осіб з інвалідністю подовжено
Бердянське управління ГУ ДПС у Запорізькій області повідомляє, що 29
грудня 2019 року вступив в дію Закон України від 05 грудня 2019 року N
344-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення
сприятливих умов для діяльності підприємств та організацій, заснованих
громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю" (далі - Закон N 344).
До 01.01.2025 р. продовжено дію нульової ставки ПДВ для операцій з
постачання товарів (крім підакцизних товарів) та послуг (крім послуг, що
надаються під час проведення лотерей і розважальних ігор та послуг з
постачання товарів, отриманих у межах договорів комісії (консигнації),
поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових
договорів, що уповноважують такого платника податку здійснювати
постачання товарів від імені та за дорученням іншої особи без передання
права власності на такі товари), що безпосередньо виготовляються
підприємствами та організаціями громадських об'єднань осіб з інвалідністю,
які засновані громадськими організаціями осіб з інвалідністю і є їх власністю,
де кількість осіб з інвалідністю, які мають там основне місце роботи,
становить протягом попереднього звітного періоду не менше 50 відсотків
середньооблікової кількості штатних працівників, і за умови, що фонд оплати
праці таких осіб з інвалідністю становить протягом звітного періоду не менше
25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що відносяться до складу
витрат виробництва (пункт 8 підрозділу 2 розділу XX ПКУ).
При цьому у порівнянні з попередньою редакцією пункту 8 підрозділу 2
розділу XX ПКУ у тексті зазначеного пункту ПКУ слова "інвалід", "дитинаінвалід", "громадські організації інвалідів" в усіх відмінках і числах замінено
відповідно словами "особа з інвалідністю", "дитина з інвалідністю",
"громадські об'єднання осіб з інвалідністю" у відповідному відмінку і числі.
В абзаці третьому пункту 8 підрозділу 2 розділу XX ПКУ приведено у
відповідність найменування Закону України "Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні" до чинного - "Про основи соціальної
захищеності осіб з інвалідністю в Україні".
Таким чином, підприємствам та організаціям громадських об'єднань осіб
з інвалідністю до 01.01.2025 р. подовжили право на застосування нульової
ставки ПДВ до операцій з постачання товарів/послуг, місцем постачання
яких згідно зі статтею 186 розділу V ПКУ визначено митну територію
України, за умови відповідності критеріям, визначеним у пункті 8 підрозділу
2 розділу XX ПКУ.
Увага платників податків, які здійснюють виробництво, імпорт та
продаж підакцизної продукції та інших зацікавлених осіб!
Бердянське управління ГУ ДПС у Запорізькій області повідомляє, що
Кабінетом Міністрів України впроваджено зміни до Положення про
виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування
алкогольних напоїв та тютюнових виробів постановою від 11 грудня 2019
року №1144, яка набрала чинність 31.12.2019 р. та опубліковано в газеті
«Урядовий кур’єр» від 31.12.2019 року №251.
З метою запровадження та вдосконалення нових електронних сервісів
Державна податкова служба України за підтримки Міністерства фінансів
України запустила електронний сервіс «Пошук акцизної марки».
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За допомогою цього сервісу українці зможуть перевіряти легальність
походження алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також здійснювати
громадський контроль за обігом підакцизних товарів.
Електронний сервіс «Пошук акцизної марки» працює у тестовому режимі
за посиланням https://cabinet.tax.gov.ua/registers/mark.
Категорії платників, на яких не поширюється дія нових Законів
України щодо застосування РРО
Бердянське управління ГУ ДПС у Запорізькій області нагадує про
впровадження нових правил застосування реєстраторів розрахункових
операцій (далі – РРО) передбачені Законами 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»
щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг» та від 20.09.2019 №
129-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації
розрахунків в сфері торгівлі і послуг».
Звертаємо увагу, що дія нових законів не поширюється на мікробізнес.
Так, нові правила застосування РРО не відносяться до:
платників єдиного податку І групи (річний дохід до 300 тис. грн);
фізичних осіб, які продають на ринку вживані речі, продукти
власного підсобного господарства.
З 1 січня 2020 року подається нова форма податкової декларації про
майновий стан і доходи
З 1 січня 2020 року платники податків подають декларацію про
майновий стан і доходи за новою формою.
Зміни до форми податкової декларації внесені наказом МФУ від
25.04.2019 № 177 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів
України від 02 жовтня 2015 року № 859».
Нова форма податкової декларації містить наступні зміни:
• доповнено рядок 8 декларації «категорія платника» 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;
• в декларації у розділі ІІ «доходи, які включаються до загального
оподатковуваного доходу» додатково виокремлено:
- доходи «нарахований (виплачений, наданий) у формі винагород та
інших виплат відповідно до умов цивільно-правового характеру»,
- та «дохід, отриманий від фізичної особи – орендаря, який не є
податковим агентом фізичної особи – орендодавця, від надання в оренду
(суборенду, емфітевзіс) земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених
або не виділених у натурі (на місцевості), які розташовані за
місцезнаходженням, відмінним від податкової адреси орендодавця»;
Зверніть увагу, що з 01.01.2019 року сплата податку на доходи фізичних
осіб з доходів, від надання в оренду (суборенду, емфітевзіс) земельних
ділянок, земельних часток (паїв), виділених або не виділених у натурі (на
місцевості), здійснюється відповідно до Кодексу та Бюджетного кодексу
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України за місцезнаходженням таких земельних ділянок (часток, паїв), у
зв’язку із чим в новій формі декларації передбачені деякі зміни у порядку
розрахунку податкових зобов’язань з податку.
У той же час податкові зобов’язання з військового збору з доходів,
отриманих від фізичної особи – орендаря, який не є податковим агентом
фізичної особи – орендодавця, від надання в оренду (суборенду, емфітевзіс)
земельних ділянок, земельних часток (паїв) відповідно до вимог Кодексу
визначаються в податковій декларації. При цьому сплата таких зобов’язань з
військового збору здійснюється за податковою адресою.
РРО – новації
Застосування РРО при готівкових розрахунках
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:
• з 19 квітня 2020 року платники податків зможуть користуватися
програмним РРО, як альтернативою класичним реєстраторам розрахункових
операцій. Тобто замість традиційних РРО можливо використовувати
програмні РРО (спеціальні безкоштовні програми призначені для реєстрації
розрахункових операцій, які можна буде встановити на будь-який гаджет).
• з 01 жовтня 2020 року використання РРО стане обов’язковим для
підприємців - платників єдиного податку 2 - 4 груп, які здійснюють:
- реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають
гарантійному ремонту;
- реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та
надання платних послуг у сфері охорони здоров'я;
- реалізацію товарів (надання послуг) через мережу Інтернет;
- реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів,
дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та
напівдорогоцінного каміння;
- роздрібну торгівлю вживаними товарами в магазинах (група 47.79
КВЕД);
- діяльність ресторанів, кафе, ресторанів швидкого обслуговування, якщо
така діяльність є іншою, ніж визначена пунктом 11 статті 9 Закону України
"Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг";
- діяльність туристичних агентств, туристичних операторів;
- діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення (група
55.10 КВЕД);
- реалізацію текстилю (крім реалізації за готівкові кошти на ринках),
деталей та приладдя для автотранспортних засобів відповідно до переліку, що
затверджується КМУ.
• з 1 січня 2021 року використання РРО буде обов'язковим для платників
єдиного податку 2, 3, 4 груп незалежно від видів діяльності.
Дія зазначеного закону не поширюється на фізичних осіб, які продають
на ринку власні вживані речі або продукти власного підсобного господарства.
Також під дію цих законів не підпадають платники єдиного податку, що
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належать до І групи, тобто чий річний дохід не перевищує 300 тисяч гривень.
Вказаним категоріям громадян і приватних підприємців касові апарати
застосовувати не потрібно і після того, як нові правила застосування РРО
наберуть чинності.
З 1 січня 2020 року діють нові довідники податкових пільг
На
офіційному
сайті
ДПСУ
https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri-perelik/dovidniki-/54005.html оприлюднено оновлені довідники пільг:
- Довідник № 95/1
податкових пільг, що є втратами доходів
бюджету
станом на 01.01.2020 року;
- Довідник № 95/2 інших податкових пільг станом на 01.01.2020 року.
Перелік пільг стосується податку на прибуток, плати за землю, ПДВ,
акцизного податку, податку на нерухоме майно, місцевих податків та зборів,
державного мита.
Нагадуємо, що звіт про суми податкових пільг з 2020 року скасовано,
оскільки 01.01.2020 набрала чинності постанова КМУ від 31.10.2018 № 891
«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня
2010 р. № 1233».
Суб'єкт господарювання, який не сплачує податки та збори у зв'язку з
отриманням податкових пільг, веде облік сум таких пільг та відображає
інформацію про їх суми у податковій звітності.

Деклараційна кампанія – 2020
Оподаткування іноземних доходів
Громадяни, які у 2019 році, отримували іноземні доходи, відповідно до
вимог Податкового кодексу України зобов’язані подати річну податкову
декларацію про майновий стан і доходи (пп.170.11.1 п.170.11.ст. 170 ПКУ).
Сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного
доходу платника та оподатковується податком на доходи фізичних осіб (18
відсотків) і військовим збором (1,5 відсотка).
У разі якщо згідно з нормами міжнародних договорів, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, платник податку може
зменшити суму річного податкового зобов’язання на суму податків,
сплачених за кордоном, він визначає суму такого зменшення за зазначеними
підставами у річній податковій декларації.
Не зараховуються у зменшення суми річного податкового зобов'язання
платника податку:
а) податки на капітал (приріст капіталу), податки на майно;
б) поштові податки;
в) податки на реалізацію (продаж);
г) інші непрямі податки незалежно від того, чи належать вони до
категорії прибуткових податків або вважаються окремими податками згідно
із законодавством іноземних держав (пп.170.11.3 п.170.11 ст.170 ПКУ).
Для отримання права на зарахування податків та зборів, сплачених за
межами України, платник зобов'язаний отримати від державного органу
країни, де отримується такий дохід (прибуток), уповноваженого справляти
такий податок, довідку про суму сплаченого податку та збору, а також про
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базу та/або об'єкт оподаткування. Така довідка підлягає легалізації у
відповідній країні, відповідній закордонній дипломатичній установі України,
якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України
(п.13.5 ст. 13 ПКУ).
Звертаємо увагу, податкова декларація про майновий стан і доходи
подається за вибором платника у будь-який зручний спосіб:
- через сервіс «Електронний кабінет» (з використанням електронного
цифрового підпису);
- до Центрів обслуговування платників податкових інспекцій (за місцем
реєстрації);
- відправити поштою (з повідомленням про вручення).
Обов’язок подання декларації про майновий стан і доходи у разі
отримання щомісячного грошового утримання від фізичної особи
Бердянське управління ГУ ДПС у Запорізькій області повідомляє, що
статтею 744 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-IV
(далі - ЦКУ) встановлено, що за договором довічного утримання (догляду) одна
сторона (відчужувач) передає другій стороні (набувачеві) у власність
житловий будинок, квартиру або їх частину, інше нерухоме майно або рухоме
майно, яке має значну цінність, взамін чого набувач зобов’язується
забезпечувати відчужувача утриманням та (або) доглядом довічно. Обсяги
обов’язків набувача встановлюються за згодою сторін у договорі.
У договорі довічного утримання (догляду) можуть бути визначені всі види
матеріального забезпечення, а також усі види догляду (опікування), якими
набувач має забезпечувати відчужувача (п. 1 ст. 749 ЦКУ).
З наведених законодавчих норм випливає, що при укладанні договору
довічного утримання (догляду) відчужувач одержує дохід у вигляді вартості
матеріального забезпечення та послуг з догляду (опікування), визначених у
договорі.
Відповідно до п.п. «є» п.п. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу
України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями
(далі - ПКУ), дохід з джерелом його походження з України – будь-який дохід,
отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів
їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування)
винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у
виключній (морській) економічній зоні, у тому числі, але не виключно у
вигляді, зокрема, інших виплат та винагород, виплачених відповідно до умов
цивільно-правового договору.
Фізична особа, як резидент так і нерезидент, яка отримує доходи з
джерела їх походження з України є платником податку на доходи фізичних
осіб (п.п. 164.1.1 та п.п. 164.1.2 п. 164.2 ст. 164 ПКУ).
Платник податку, що отримує доходи від особи, яка не є податковим
агентом, та іноземні доходи, зобов’язаний включити суму таких доходів до
загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію
за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок з таких
доходів (п.п. 168.2.1 п. 168.2 ст. 168 ПКУ).
Таким чином, при отриманні від фізичної особи доходу у вигляді вартості
матеріального забезпечення та послуг з догляду (опікування), визначених у
договорі довічного утримання, відчужувач зобов’язаний включити суму таких
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доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову
декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатити
податок з таких доходів.
Декларування 2020:
Стартувала кампанія декларування громадянами доходів, одержаних
торік
З 01 січня 2020 року розпочалася кампанія декларування доходів,
одержаних протягом 2019 року, яка передбачає подання річної податкової
декларації про майновий стан і доходи та визначення податкових зобов’язань
з податку на доходи фізичних осіб і військового збору.
Громадяни, які подають податкові декларації про майновий стан і
доходи розподіляються на дві категорії:
• особи, які зобов’язані подати річну декларацію - для громадян, які
зобов’язані подати податкову декларацію, і осіб, які проводять незалежну
професійну діяльність, декларація подається до 01 травня року, що настає за
звітним (граничний термін подання декларації за звітний 2019 рік – 30
квітня 2020 року);
• особи, які мають право подати декларацію - для громадян, які подають
декларацію з метою отримання податкової знижки декларація подається по
31.12.2020 (включно).
Податкова декларація про майновий стан і доходи подається
платниками податків за місцем своєї податкової адреси в один із таких
способів (за вибором):
- особисто або уповноваженою на це особою;
- надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом
вкладення;
- засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням
вимог законів щодо електронного документообігу.
Декларація подається за формою, затвердженою наказом МФУ від
02.10.15 №859 (у редакції від 25.04.2019 №177).

Роз’яснення законодавства
Для роботодавців запроваджено нові штрафи за порушення
законодавства про працю
Бердянське управління ГУ ДПС у Запорізькій області інформує, що
Законом України від 12 грудня 2019 року № 378-ІХ «Про внесення змін до
Кодексу Законів про працю України» (далі – Закон № 378), який набрав
чинності 02.02.2020, внесено зміни, зокрема до ст. 265 Кодекса законів про
працю України (далі – КЗпП).
Так, відповідно до внесених змін ст. 265 КЗпП викладено у новій
редакції, а саме: юридичні та фізичні особи – підприємці (далі – ФОП), які
використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу у
разі:
► фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового
договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у
разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на
підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та
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сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування та податків – у десятикратному розмірі мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного
працівника, стосовно якого скоєно порушення, а до юридичних осіб та ФОП,
які використовують найману працю та є платниками єдиного податку першої
– третьої груп, застосовується попередження;
► вчинення порушення, передбаченого абзацом другим цієї частини,
повторно протягом двох років з дня виявлення порушення – у
тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої
законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно
якого скоєно порушення;
► порушення встановлених строків виплати заробітної плати
працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш
як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі – у трикратному розмірі
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення
порушення;
► недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці – у
двократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на
момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно
порушення;
► недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам,
які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України
«Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну
(невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», – у
чотирикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом
на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого
скоєно порушення, а до юридичних осіб та ФОП, які використовують
найману працю та є платниками єдиного податку першої – третьої груп,
застосовується попередження;
► недопущення до проведення перевірки з питань додержання
законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні – у
трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на
момент виявлення порушення;
► вчинення дій, передбачених абзацом сьомим цієї частини, при
проведенні перевірки з питань виявлення порушень, зазначених в абзаці
другому цієї частини, – у шістнадцятикратному розмірі мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на момент виявлення порушення;
► порушення інших вимог законодавства про працю, крім передбачених
абзацами другим – восьмим цієї частини, – у розмірі мінімальної заробітної
плати за кожне таке порушення;
► вчинення порушення, передбаченого абзацом дев’ятим цієї частини,
повторно протягом року з дня виявлення порушення – у двократному розмірі
мінімальної заробітної плати за кожне таке порушення.
Штрафи, накладення яких передбачено частиною другою ст. 265 КЗпП, є
фінансовими санкціями і не належать до адміністративно-господарських
санкцій, визначених главою 27 Господарського кодексу України.
Штрафи, зазначені у частині другій ст. 265 КЗпП, накладаються
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з
питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, у
порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня
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2013 року № 509 «Про затвердження Порядку накладання штрафів за
порушення законодавства про працю та зайнятість населення» із змінами.
У разі сплати юридичною особою або ФОП, яка використовує найману
працю, 50 відсотків розміру штрафу протягом 10 банківських днів з дня
вручення постанови про накладення штрафу за порушення вимог
законодавства про працю, передбаченого ст. 265 КЗпП, така постанова
вважається виконаною.
Слід зауважити, що сплата штрафу не звільняє від усунення порушень
законодавства про працю.
Закон № 378 опубліковано в офіційному виданні «Голос України» від
01.02.2020 № 20.
Система електронного адміністрування реалізації пального
в Електронному кабінеті
Бердянське управління ГУ ДПС у Запорізькій області доводить до відома
платників, що в Електронному кабінеті представлено меню «Система
електронного адміністрування реалізації пального», яке надає користувачам
Електронного кабінету доступ до інформації з Системи електронного
адміністрування реалізації пального (далі – СЕА РП), а саме до:
● Реєстру операцій обсягів пального;
● Реєстр сум акцизного податку;
● Реєстр транзакцій.
Реєстр операцій обсягів пального
У цьому вікні користувачі Електронного кабінету отримують перелік всіх
операцій, зареєстрованих в СЕА РП – акцизних накладних, розрахунків
коригування тощо за обсягами реалізації відповідного виду пального. Реєстр
операцій будується за календарною черговістю реєстрації відповідних
операцій від новіших до старіших та дозволяє отримати інформацію про
актуальні ліміти та інші показники Реєстру.
Реєстр сум акцизного податку
У цьому вікні користувачі Електронного кабінету отримують перелік всіх
операцій, зареєстрованих в СЕА РП – акцизних накладних, розрахунків
коригування тощо за сумами акцизного податку. Реєстр операцій будується
за календарною черговістю реєстрації відповідних операцій від новіших до
старіших та дозволяє отримати інформацію про актуальні ліміти та інші
показники Реєстру.
Реєстр транзакцій
У цьому вікні користувачі Електронного кабінету отримують перелік всіх
операцій з ПДВ-рахунком, в тому числі інформацію про тип транзакції
(зарахування коштів, списання коштів тощо), загальну суму поповнення
рахунку, списання коштів з рахунку, суму всіх кредитових оборотів по ПДВрахунку, заборгованість, актуальний залишок коштів на рахунку. Реєстр
транзакцій будується за календарною черговістю реєстрації відповідних
транзакцій від новіших до старіших.
В Єдиному вікні доступні нові форми Таблиці даних платника ПДВ та
Скарги щодо рішення про відмову в реєстрації ПН/РК
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До спеціалізованого клієнтського програмного забезпечення для
формування та подання звітності до «Єдиного вікна подання електронної
звітності» станом на 30.01.2020 додано нові форми документів.
Перелік змін та доповнень (версія 1.28.4.0) станом на 30.01.2020
Нові версії документів:
У зв’язку з набранням чинності 01.02.2020 постанови Кабінету Міністрів
України від 11 грудня 2019 року № 1165 «Про затвердження порядків з
питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування
в Єдиному реєстрі податкових накладних» додано наступні форми:
F/J 1313203 – Додаток 1. Скарга щодо рішення про відмову в реєстрації
податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових
накладних;
F/J 1313303 – Додаток 2. Заява про відкликання скарги щодо рішення
про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в
Єдиному реєстрі податкових накладних;
F/J 1413203 – Додаток 3. Рішення за результатами розгляду скарги
щодо рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку
коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних;
F/J 1412601 – Додаток 4. Рішення про відповідність/невідповідність
платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника
податку;
F/J 1312303 – Додаток 5. Таблиця даних платника податку на додану
вартість;
F/J 1412306 – Додаток 6. Рішення про врахування/неврахування
таблиці даних платника податку на додану вартість;
F/J 1413304 – Додаток 7. Рішення про неврахування таблиці даних
платника податку на додану вартість;
F/J 1314901 – Повідомлення про подання інформації та копій
документів щодо невідповідності платника податку критеріям ризиковості
платника податку.
Інформацію розміщено на офіційному вебпорталі ДПС України за
посиланням: https://tax.gov.ua/elektronna-zvitnist/spetsializovane-klientskeprogram/
За тимчасове розміщення відходів на власній території у разі
виробництва продукції тваринництва екологічний податок не
справляється
Бердянське управління ГУ ДПС у Запорізькій області звертає увагу, що
платників екологічного податку визначено п.п. 240.1.3 п. 240.1 ст. 240
Податкового кодексу України (далі – ПКУ).
Об’єктом та базою оподаткування екологічного податку, що справляється
за розміщення відходів, є обсяги та види (класи) розміщених відходів, крім
обсягів та видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на
власних територіях (об’єктах) суб’єктів господарювання (п.п. 242.1.3 п. 242.1
ст. 242 ПКУ).
Суб’єкти господарювання, які розміщують на власних територіях
(об’єктах) виключно відходи як вторинну сировину, не є платниками податку
за розміщення відходів (п. 240.5 ст. 240 ПКУ).
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Згідно з абзацом другим ст. 1 Закону України від 05 березня 1998 року
№ 187/98-ВР «Про відходи» із змінами та доповненнями (далі – Закон № 187)
відходи – це будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися у
процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що
повністю або частково втратили свої споживчі властивості і не мають
подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх
власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи
видалення.
Термін «розміщення відходів» визначено п.п. 14.1.223 п. 14.1 ст. 14 ПКУ
як постійне (остаточне) перебування або захоронення відходів у спеціально
відведених для цього місцях чи об’єктах (місцях розміщення відходів,
сховищах, полігонах, комплексах, спорудах, ділянках надр тощо), на
використання яких отримано дозволи уповноважених органів.
Термін «відведені місця чи об’єкти» визначено абзацом шістнадцятимст. 1
Закону № 187 як місця чи об’єкти (місця розміщення відходів, сховища,
полігони, комплекси, споруди, ділянки надр тощо), на використання яких
отримано дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами.
Відходи є об’єктом права власності. Право власності на відходи може
переходити від однієї особи до іншої в порядку, передбаченому законом (ст. 8
Закону № 187).
Отже, суб’єкти господарювання за обсяги відходів, які утворюються в
процесі господарської діяльності, зокрема у разі виробництва продукції
тваринництва, і тимчасово розміщуються на власній території та в
подальшому передаються для утилізації спеціалізованим підприємствам на
підставі укладених договорів, не є платниками екологічного податку.
Про ставки та коефіцієнти до ставок з рентної плати за користування
радіочастотним ресурсом України
Відповідно до п. 254.4 ст. 254 Податкового кодексу України (далі – ПКУ)
ставки рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України (далі
– рентна плата) встановлені за 1 МГц смуги радіочастот на місяць у розрізі
видів радіозв’язку та діапазонів радіочастот.
При цьому для ширини смуги радіочастот до 30 МГц (15 х 2) у кожному
регіоні окремо, що належить окремому платнику рентної плати – користувачу
радіочастотного ресурсу, застосовується понижувальний коефіцієнт 0,75 за
такими видами радіозв’язку, як:
► радіозв’язок у системі передавання даних з використанням
шумоподібних сигналів, у діапазонах 1427 – 2400 МГц, 2400 – 2483,5 МГц та
5150 – 5850 МГц;
► стільниковий радіозв’язок, у діапазонах 300 – 791 МГц, 821 – 832 МГц,
862 – 880 МГц, 915 – 925 МГц, 960 – 1710 МГц, 1785 – 1805 МГц, 1880 – 1920
МГц, 1980 – 2110 МГц та 2170 – 2200 МГц;
► радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для
передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку,
цифрової інформації, в діапазонах 2 – 7 ГГц та 10 – 42,5 ГГц (примітка 1 до п.
254.4 ст. 254 ПКУ).
Примітками 2 – 8 до п. 254.4 ст. 254 ПКУ передбачені понижувальний
коефіцієнт 0,75 і підвищувальні коефіцієнти 1,2 та 1,4 до ставок рентної
плати для стільникового радіозв’язку в залежності від діапазону радіочастот.
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Слід зазначити, що передбачені примітками 1 – 8 до п. 254.4 ст. 254 ПКУ
підвищувальні та понижувальні коефіцієнти застосовуються окремо до
об’єкта оподаткування шляхом додавання/віднімання грошового значення
відповідного коефіцієнта до нього. Грошове значення коефіцієнта
розраховується шляхом визначення різниці між об’єктом оподаткування, до
якого застосовується коефіцієнт, помножений на коефіцієнт, та об’єктом
оподаткування, до якого застосовується коефіцієнт.
Кабінет Міністрів України щорічно до 01 червня у разі необхідності
вносить до Верховної Ради України проект закону про внесення змін до ПКУ
щодо ставок оподаткування, визначених в абсолютних значеннях, з
урахуванням індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової
продукції, зокрема з рентної плати (абзац дев’ятий п. 4 розділу XIX
«Прикінцеві положення» ПКУ).
До уваги платників ПДВ: змінено порядок оподаткування операцій із
постачання товарів, повернених лізингоодержувачем
Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України у
зв'язку
із
вдосконаленням
процедури
проведення
фінансової
реструктуризації
та
щодо
вдосконалення
оподаткування
операцій
фінансового лізингу" від 20.12.2019 № 425-IX (набув чинності 29.12.2019)
внесено зміни в порядок оподаткування ПДВ операцій фінансового лізингу.
Закон № 425 набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування (опубліковано у виданні «Голос України» 28.12.2019 № 251).
Відповідно до Закону № 425 пункт 189.5 статті 189 Податкового кодексу
викладено в наступній редакції.
У разі постачання товарів, які були повернуті лізингоодержувачем
лізингодавцю за договором фінансового лізингу у зв'язку з його
невиконанням чи неналежним виконанням (у тому числі повернуті на
підставі виконавчого напису нотаріуса), та при цьому лізингодавцем за
операцією з повернення таких товарів до складу податкового кредиту не
включалися суми податку, базою оподаткування є позитивна різниця між
ціною постачання та ціною придбання таких товарів.
Ціна придбання визначається як вартість товарів, за якою такі товари
були повернуті лізингодавцю, а саме як первісна вартість товарів (об'єкта
фінансового лізингу) за вирахуванням сплачених лізингових платежів у
частині компенсації вартості об'єкта фінансового лізингу. У разі придбання
товарів у платника податку ціна придбання визначається з урахуванням
податку на додану вартість.
Якщо за товарами, база оподаткування при постачанні яких визначалася
як позитивна різниця між ціною постачання та ціною придбання, в
майбутніх податкових періодах суми податку за операцією з повернення
таких товарів були включені до складу податкового кредиту лізингодавця,
застосовується положення п. 198.5 ст. 198 ПКУ.
Отже, змінено порядок оподаткування ПДВ у разі постачання товарів,
які повернув лізингоодержувач лізингодавцю за договором фінансового
лізингу у зв'язку з його невиконанням чи неналежним виконанням, якщо
лізингодавець за операцією з повернення таких товарів до складу
податкового кредиту не зараховував суми ПДВ.

15
Внесок засновника як додатковий капітал: наслідки обліку у
підприємства – платника єдиного податку
Платники
єдиного
податку
третьої
групи
(юридичні
особи)
використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та
витрат з урахуванням положень п. 44.2, 44.3 ст. 44 Податкового кодексу.
Юридичні особи - платники єдиного податку третьої групи ведуть
спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат з метою обрахунку об'єкта
оподаткування (п. 44.2 ст. 44 ПКУ).
Порядок визнання доходів та їх класифікація здійснюється відповідно до
П(С)БО 15 "Дохід", затвердженого наказом МФУ від 29.11.1999 № 290.
Так, дохід визнається під час збільшення активу або зменшення
зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком
зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що
оцінка доходу може бути достовірно визначена.
Рахунок 42 "Додатковий капітал" призначено, зокрема, для обліку іншого
вкладеного засновниками підприємств (крім акціонерних товариств)
капіталу, що перевищує статутний капітал, інші внески тощо без рішень про
зміни розміру статутного капіталу.
За кредитом рахунку 42 "Додатковий капітал" відображається
збільшення додаткового капіталу, за дебетом - його зменшення.
Власний капітал відображається в балансі одночасно з відображенням
активів або зобов'язань, які призводять до його зміни (Методичні
рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджені
наказом МФУ від 28.03.2013 № 433).
Отже, для цілей бухгалтерського обліку збільшення додаткового капіталу
за рахунок внесків засновниками є операцією, що приводить до збільшення
власного капіталу та при цьому не приводить до збільшення доходу
підприємства.
Таким чином, внесення грошових коштів засновниками як додатковий
капітал без зміни розміру статутного капіталу не включається до складу
доходу платника єдиного податку третьої групи (юридичної особи).
Зазначене роз’яснено листом МФУ від 08.12.2019 № 11210-09-62/32343.
Роботодавець виплачує матеріальну допомогу у 2020 році: коли сума
оподатковується?
З метою оподаткування податком на доходи фізичних осіб до загального
місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються
доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку
відповідно до умов трудового договору (контракту) (п.п. 164.2.1 ст. 164
Податкового кодексу).
Отже, якщо виплата матеріальної допомоги має систематичний характер
і така допомога надається всім або більшості працівникам, та її виплата
передбачена положеннями про оплату праці найманих працівників
(колективним договором, галузевою угодою тощо), то така матеріальна
допомога з метою оподаткування прирівнюється до заробітної плати і вся її
сума
включається до загального місячного оподатковуваного доходу і
оподатковується за ставкою 18% і військовим збором за ставкою 1,5%.
Якщо працедавець надає окремим працівникам нецільову благодійну
(матеріальну) допомогу за їх заявами у зв’язку з особистими обставинами, яка
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носить разовий характер (наприклад, на вирішення соціально-побутових
потреб), то її оподаткування регулюється п.п. 170.7.3 ст. 170 ПКУ.
Згідно п.п. 170.7.3 ст. 170 ПКУ не включається до оподатковуваного
доходу сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що
надається резидентами - юридичними або фізичними особами на користь
платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що
не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абз.
першим п.п. 169.4.1 ст. 169 ПКУ (у 2020 році – 2940 гривень).
Сума перевищення допомоги над вказаним розміром включається до
загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку з
відповідним оподаткуванням.
Отже, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу
платника податку не включається, тобто не оподатковується, сума нецільової
благодійної допомоги, що надається роботодавцем яка сукупно у 2020 році не
перевищує - 2940 грн., а в частині її перевищення є об’єктом оподаткування
податком на доходи фізичних осіб (18%) і військовим збором (1,5%) на
загальних підставах.
Сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі та, що перевищує
встановлений граничний розмір відображається у Податковому розрахунку за
ф. 1ДФ під ознакою доходу «169».
Витяг щодо стану розрахунків з бюджетами: як отримати через
електронний кабінет
Меню «Заяви, запити для отримання інформації» приватної частини
Електронного кабінету дозволяє платнику надіслати до відповідного органу
ДПС запит щодо стану розрахунків з бюджетами та цільовими фондами за
даними органів ДПС за формою «F/J1300203».
Вхід до Електронного кабінету: https://cabinet.tax.gov.ua, а також через
офіційний вебпортал ДПС.
Робота у приватній частині Електронного кабінету здійснюється з
використанням кваліфікованого електронного підпису.
У вікні «Заяви, запити для отримання інформації» можливо встановити
відповідний період та обмежити перелік документів за типом «J(F)13 Запити
та довідки».
Зі списку документів обирається Запит (F/J1300203) та в наступному
вікні в полях «Регіон» та «Район» обирається відповідний територіальний орган
ДПС (за замовчуванням встановлено орган ДПС за місцем основної
реєстрації), та натискається кнопка «Створити».
Поля форми Запиту заповнюються системою автоматично:
- найменування;
- прізвище ім’я, по батькові платника податків;
- податковий номер платника податку або серія та номер паспорта;
- дата відправлення Запиту до органів ДПС.
Автоматичне заповнення таких полів можна відмінити, знявши позначку
«Авто розрахунок».
Збережений документ необхідно підписати та відправити до органу ДПС,
натиснувши кнопки «Підписати» та «Відправити».
Відповідь на Запит платнику податків надсилається через Електронний
кабінет не пізніше 15 робочих днів з дня його отримання у вигляді витягу з
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інформаційної системи органів ДПС щодо стану розрахунків платника з
бюджетом та цільовими фондами за формою «F/J1400203».
Витяг формується вибраний платником за період при створені Запиту з
урахуванням строків давності, станом на дату відправлення Запиту до
органів ДПС.

Законодавство щодо ЄСВ
Розмір єдиного внеску, який підприємці сплачують у 2020 році
Єдиний соціальний внесок для підприємців – платників єдиного податку
за себе і підприємців на загальній системі оподаткування є сума, що не
більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску та не менше
розміру мінімального страхового внеску.
Мінімальна заробітна плата у місячному розмірі з 1 січня 2020 року
становитиме 4723 грн (ст.8 Закону України від 14.11.2019 №294-ІХ «Про
Державний бюджет України на 2020 рік»).
Отже, мінімальна сума єдиного внеску, яку підприємці (як платники
єдиного податку, так і підприємці на загальній системі оподаткування) мають
сплачувати у розрахунку за місяць із 2020 року становить 1039,06 грн (4723
х 22%).
Максимальна база нарахування ЄСВ дорівнює 15 розмірам мінімальної
зарплати (п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 № 2464VI).
Отже,
максимальний
страховий внесок
у 2020 році
становить
15585,90 грн ( 4723 х 15 х 22%). Таку суму єдиного внеску сплачують
підприємці у разі, коли сума отриманого ним доходу (чистого доходу) у
розрахунку за місяць складе 70845 грн і більше.
Підприємці сплачують єдиний соціальний внесок за періоди, в яких
вони були платниками єдиного податку, незалежно від того, отримували вони
дохід у цей період чи ні.
Виключенням є підприємці, які отримують пенсію за віком або є особами
з інвалідністю, або досягли віку, встановленого ст. 26 Закону від 09.07.2003
№ 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», та
отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.
Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску виключно за умови
їх добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального
страхування.
Подання підприємцями звіту щодо сум нарахованого єдиного
соціального внеску за себе
Фізичні особи – підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему
оподаткування, формують та подають до податкових органів Звіт про суми
нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного
внеску самі за себе один раз на рік до 10 лютого року, наступного за звітним
періодом (п. 2 розд. ІІІ «Порядку формування та подання страхувальниками
звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування», затвердженого наказом МФУ від
14.04.2015 № 435).
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Звіт подається за формою № Д5 згідно з додатком 5 до Порядку № 435 із
зазначенням типу форми «початкова».
Тобто, за результатами року підприємці незалежно від обраної системи
оподаткування зобов’язані формувати та подавати до податкових органів за
місцем реєстрації «Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та
суми нарахованого ЄСВ» за формою Додаток 5 до Порядку №435, із
зазначенням типу форми «Початкова» до 10 лютого року, наступного за
звітним періодом.
Якщо останній день строку подання звіту припадає на вихідний,
святковий чи інший неробочий день, останнім днем подання звіту
вважається перший після нього робочий день (п. 14 розд. ІІ Порядку №435).
Оскільки граничний термін подання Додатку 5 за 2019 рік – 9 лютого
2020 року, є вихідним днем, то останній день його подання – 10 лютого 2020
року.
Підприємці, 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
України від 09.07.2003 № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування», та отримують відповідно до закону пенсію або
соціальну допомогу.
Звіт зазначеними особами не подається.
У разі самостійного визначення бази нарахування єдиного внеску
підприємці, 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 № 1058, та отримують відповідно до закону пенсію або
соціальну допомогу, формують та подають Звіт самі за себе один раз на рік до 10 лютого року, наступного за звітним періодом.

Головне управління ДПС у Запорізькій області
Руслан Рачинський: "Дев'ять тисяч запоріжців отримали легальну
роботу в результаті роз'яснювальних та перевірочних заходів
податкової служби"
У минулому році за підсумками профілактичних та контрольноперевірочних заходів податкової служби було легалізовано працю 9148
робітників. Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у
Запорізькій області Руслан Рачинський, податківці проводили семінари,
круглі столи та робочі зустрічі із запорізькими роботодавцями, під час яких
роз'яснювали необхідність оформлення найманих працівників.
Руслан Рачинський зазначив, що переважну більшість співробітників
керівники підприємств та підприємці добровільно легалізували саме після
проведеної профілактичної роботи. 9005 працевлаштованим було виплачено
понад 38 мільйонів гривень доходів, а це, в середньому, 4200 гривень на
одного робітника. Додаткові надходження до бюджетів і соціальних фондів
склали майже 16 мільйонів гривень, зокрема, 8,4 мільйона гривень єдиного
соціального внеску, 6,9 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та
600 тисяч гривень військового збору.
Крім того, фахівці податкової служби провели 273 перевірки компаній,
які мали ризики щодо несплати податків і зборів під час виплати доходів
громадянам. У результаті виявлено 143 особи, які працювали без належного
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оформлення. Матеріали перевірок надіслані до ГУ Держпраці для вжиття
відповідних заходів.
Наприклад, під час проведення позапланової перевірки одного з
підприємців, який надавав послуги вантажного автотранспорту, фахівці
податкової встановили одразу 18 неоформлених працівників. А в одному із
запорізьких закладів громадського харчування нелегально трудилися 11
громадян. Тепер ці роботодавці нестимуть адміністративну відповідальність.
Податківці
зауважують,
наразі
активізована
спільна
робота
контролюючих органів по легалізації найманої праці, тож, запорізькі
роботодавці, які нехтують вимогами законодавства, мають подбати про
офіційне працевлаштування своїх робітників.
Легалізація праці: запоріжцям нагадали переваги офіційного
працевлаштування
У Запорізькому міському центрі зайнятості за участю представників
податкової служби області відбувся семінар для громадян, які шукають
роботу, присвячений перевагам легальної зайнятості.
Слухачам докладно роз'яснили порядок прийняття на роботу,
особливості укладання трудового договору, оформлення трудової книжки,
нарахування заробітної плати та сплати з неї податків і зборів.
Запоріжцям
нагадали
про
права
найманих
працівників
та
відповідальність роботодавців. Крім того, вони дізналися більше про ризики і
наслідки незадекларованої праці та недопустимість працевлаштування без
оформлення трудових відносин.
Було наголошено, що за порушення працедавцями законів про працю
передбачені значні штрафні санкції.
Наразі представники податкової служби та інших контролюючих
органів проводять роз'яснювальну роботу із суб'єктами господарювання щодо
неприпустимості використання неоформлених співробітників та виплат
заробітних плат "у конвертах".
Запоріжцям виплатили понад 169 мільйонів гривень зарплатних боргів
У Запоріжжі підбито підсумки роботи обласної комісії з питань
легалізації заробітних плат та погашення заборгованості за минулий рік.
У засіданні взяли участь заступниця директора Департаменту
соціального захисту населення Запорізької облдержадміністрації Ірина
Разуваєва, начальниця управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДПС у
Запорізькій області Олена Щедровська, представники Пенсійного фонду,
контролюючих органів, профспілкових і громадських організацій та суб'єктів
господарювання.
Упродовж минулого року в регіоні проведено 367 територіальних
комісій, на яких разом із керівниками підприємств вивчався стан погашення
зарплатних боргів. Заслухано 125 очільників компаній, закладів і установ,
третину з яких попереджено про відповідальність за несвоєчасну виплату
заробітних плат. Як результат – роботодавці розрахувалися зі своїми
співробітниками, виплативши їм 169,4 мільйона гривень.
Загальна сума заборгованості за 2019 рік зменшена на 90,3 мільйона
або на 47 відсотків і станом на 1 січня цього року вона склала 100 мільйонів.
Найбільші суми накопичили 17 підприємств м. Запоріжжя та два – у м.
Мелітополь.
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Легалізація доходів працюючих громадян та ліквідація боргів
залишаються серед пріоритетів обласної комісії й у поточному році. Тож на
засіданні учасники розглянули роботу декількох суб'єктів господарювання
регіону, які мають заборгованість перед працівниками. Разом із присутніми
керівниками було проаналізовано ситуацію на кожному підприємстві та
шляхи погашення зарплатних виплат.
Перевірки РРО: запорізьким підприємцям донараховано
майже шість мільйонів
У минулому році запорізькі податківці провели близько 600 перевірок у
сфері готівкових операцій. Зокрема, було перевірено 530 господарських
об'єктів.
За
виявлені
порушення
суб'єктам
господарювання
було
донараховано 5,9 мільйона гривень, з яких вони узгодили 5,6 мільйона, у
тому числі, за матеріалами фактичних перевірок – 5 мільйонів гривень.
На даний час порушники вже сплатили до бюджету 4,8 мільйона, що на
600 тисяч більше, ніж у 2018 році.
Нагадаємо, споживачі мають можливість самостійно перевірити
справжність виданого фіскального чека. Це можна зробити онлайн в
Електронному кабінеті платника – у розділі "Реєстри" необхідно перейти до
підрозділу
"Пошук
фіскального
чека"
(https://cabinet.tax.gov.ua/cashregs/check). В цій опції достатньо ввести
фіскальний номер чека і дату та натиснути "Пошук" (інформація щодо чеків
традиційних РРО оприлюднюється не пізніше наступного робочого дня).
Якщо чек буде відсутній, споживач має право поскаржитися до податкової
служби та ініціювати перевірку торговельного об'єкта.
Представники запорізького бізнесу наголосили на найбільш актуальних
питаннях у взаємодії з органами влади
Механізми взаємодії між суб'єктами господарювання і владою стали
предметом розгляду першого у цьому році засідання обласної координаційної
ради з питань розвитку підприємництва.
У заході, який проходив під керівництвом першого заступника голови
Запорізької облдержадміністрації Івана Федорова, взяли участь директорка
Департаменту економічного розвитку і торгівлі Запорізької ОДА Оксана
Матвіїшина, начальниця відділу фактичних перевірок, контролю за
готівковими операціями ГУ ДПС у Запорізькій області Вікторія Монастирська,
представники громадських організацій, підприємств та приватні підприємці.
Представники малого та середнього бізнесу висловили своє бачення
проблем, що виникають під час взаємодії із контролюючими та
правоохоронними органами. Після предметної дискусії керівництво обласної
влади запевнило підприємців у підтримці та готовності до вирішення питань
в межах чинного законодавства.
Також під час заходу присутнім презентували новітні рішення
податкової служби у застосуванні касової техніки. Зокрема, було наголошено,
що підприємці і компанії можуть відмовитися від традиційних РРО та
безкоштовно встановити програмний продукт на будь-який гаджет –
смартфон, ноутбук, планшет тощо, який виконуватимуть фіскальні функції.
Запорізький підприємець ухилився від сплати 5,9 мільйона гривень
податків – справу розглядатиме суд
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Співробітники податкової міліції Запорізької області під процесуальним
керівництвом обласної прокуратури закінчили кримінальне провадження
стосовно фізичної особи-підприємця, якого звинувачують в умисному
ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що підприємець у період 20162018 років отримав дохід від надання послуг у сфері вантажоперевезень. У
податковій звітності він відобразив недостовірні відомості щодо надання
йому транспортно-експедиторських послуг. Таким чином, він ухилився від
сплати податку на додану вартість, податку на доходи фізичних осіб та
військового збору, що призвело до фактичного ненадходження до державного
бюджету 5,9 мільйона гривень.
У рамках розслідування кримінального провадження на особисте майно
підозрюваного накладено арешт на суму 6,7 мільйона гривень.
Фігуранту кримінального провадження повідомлено про підозру, а
матеріали досудового розслідування направлено до суду.
Руслан Рачинський: "П’ятдесят п’ять тисяч запоріжців задекларували
майже два мільярди гривень доходів"
Минулого року понад 55 тисяч запоріжців відзвітували про отримані у
2018 році доходи. Коментуючи підсумки кампанії декларування, в. о.
начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан
Рачинський повідомив, що порівняно з попереднім роком кількість
декларантів зросла на 699 осіб. Загалом вони отримали 1,9 мільярда гривень
доходів, з яких сплатили до бюджету майже 150 мільйонів гривень податку
на доходи фізичних осіб та 19,2 мільйона гривень військового збору. Це,
відповідно, на 16,5 та 4,7 мільйона перевищило показники 2018 року.
Найбільша кількість декларацій надійшла від громадян, які
реалізовували вирощену сільськогосподарську продукцію на власних
земельних ділянках площею понад 2 га – 34 тисячі або 71 відсоток від
поданих.
Також активно декларували доходи спадкоємці – від них до податкової
служби області було направлено 2,4 тисячі декларацій. Доходи від продажу
об'єктів рухомого та нерухомого майна отримали 2923 мешканця регіону. Про
прибутки від операцій з інвестиційними активами відзвітували 386 осіб.
Суттєво зросла й кількість гривневих "мільйонерів" – за 2019 рік було
подано 198 декларацій із сумами у понад мільйон, що на 59 більше, ніж 2018го року. Порівняно з попереднім роком доходи "мільйонерів" збільшились на
255 мільйонів або на 53 відсотки (найпоширеніші джерела: заробітна плата,
дохід у вигляді дивідендів, прибуток від операцій з інвестиційними
активами, від продажу статутного капіталу, спадщина, іноземні доходи).
Нагадуємо, з 1 січня розпочалася кампанія декларування доходів
громадян за 2019 рік, яка завершиться 30 квітня.
Детально про те, хто повинен подавати декларацію та відповіді на інші
питання
можна
дізнатися
на
сайті
податкової
служби
області:
https://zp.tax.gov.ua/deklaratsiyna-kampaniya-2020/ .
"Врожай-2019" легалізував роботу 2370 запоріжців
Минулого року під час заходу "Врожай" податківці провели
роз'яснювальну роботу з 2487 компаніями та 958 підприємцями агросектора.
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій
області Руслан Рачинський, після співбесід аграрії добровільно оформили
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найманих 2370 працівників. У результаті сума легалізованих доходів
робітників склала 12,3 мільйона гривень. З неї до бюджетів додатково
надійшло 5 мільйонів гривень, зокрема, 2,7 мільйона гривень єдиного
соціального внеску, 2,2 мільйона податку на доходи фізичних осіб та 184
тисячі гривень військового збору.
Крім того, 3148 сільськогосподарським працівникам було збільшено
розмір заробітної плати – бюджети та соцфонди додатково отримали майже
два мільйони гривень.
З питань дотримання податкового законодавства під час виплати
доходів громадянам було здійснено 58 перевірок фінансово-господарської
діяльності сільгоспвиробників. Після виявлених порушень нараховано
податкових зобов'язань на загальну суму 9,5 мільйона. На даний час до
бюджетів вже сплачено 3 мільйони, у тому числі 2,7 мільйона гривень ПДФО,
160 тисяч гривень військового збору та 128 тисяч гривень ЄСВ.
Руслан Рачинський зазначив, що наразі продовжується спільна робота
органів виконавчої влади з детінізації зайнятості населення, у тому числі у
сільському господарстві.
Руслан Рачинський: "У січні запорізькі роботодавці сплатили
майже 700 мільйонів гривень ЄСВ"
За перший місяць 2020 року надходження єдиного соціального внеску в
регіоні склали 696,6 мільйона гривень. Про це повідомив в. о. начальника
Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, який
підкреслив, що порівняно із січнем 2019 року запорізькі роботодавці
збільшили сплату на 91 мільйон або на 15 відсотків.
Зокрема, компанії і підприємці обласного центру спрямували до
пенсійного і соціальних фондів 357,7 мільйона гривень ЄСВ. Від платників м.
Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів
надійшло 123,7 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського
районів – 62,5 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського
районів – 46,2 мільйона, Василівського та Михайлівського районів – 17,5
мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 17,4 мільйона,
Оріхівського та Гуляйпільського районів – 16,4 мільйона, Вільнянського,
Новомиколаївського районів – 16,2 мільйона тощо.
Всього у Запорізькій області нараховується 74,3 тисячі платників ЄСВ,
у тому числі 19 тисяч СГД-юридичних осіб та понад 55 тисяч СПД-фізичних
осіб.
Нагадаємо, у поточному році мінімальна сума єдиного соцвнеску зросла
до 1039,06 гривні, а максимальний страховий внесок – до 15585,90 гривні.
З "партнерів" "конвертаційних центрів" стягнуто
понад 27 мільйонів гривень
Співробітники податкової міліції Запорізької області минулого року
ліквідували діяльність двох "конвертаційних центрів" міжрегіонального
характеру. Встановлено, що загальний обсяг проконвертованих ними коштів
склав 564 мільйони гривень, а ймовірні втрати бюджету – 94 мільйони.
За результатами відпрацювання контрагентів "конвертаційних центрів"
та фіктивних суб'єктів господарювання стягнуто 27,3 мільйона гривень.
Крім того, в рамках проведення операцій "Рубіж" припинено роботу
міжрегіонального "центру мінімізації митних платежів". Через підприємства,
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які входили до центру, упродовж 2018-2019 років проведено імпортних
операцій на суму понад 78 мільйонів гривень.
У митній сфері викрито 10 злочинів, у тому числі 5 – за фактами
ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. До бюджету
додатково спрямовано 17,2 мільйона гривень митних платежів.
У сфері державних закупівель виявлено 8 фактів порушення
законодавства, за результатами перевірок до бюджету стягнуто 8,9 мільйона.
Усього за минулий рік розпочато 86 кримінальних проваджень, 35 з
яких належить до категорії тяжких злочинів. За фактами ухилення від сплати
податків і зборів в особливо великих розмірах розпочато 25 кримінальних
проваджень.
До суду з обвинувальним актом направлено 26 матеріалів, три з яких –
для звільнення осіб від кримінальної відповідальності у зв’язку з повним
відшкодуванням збитків на загальну суму 17,7 мільйона.

ДПС України
Близько 3000 користувачів вже тестують програмний РРО “пРРОсто”
Триває тестування першого релізу безкоштовного додатку «пРРОсто»,
розробленого Державною податковою службою спільно з Офісом ефективного
регулювання (BRDO).
Додаток працює тільки в режимі “онлайн”. Наступні релізи будуть
виходити після затвердження нормативної бази та опрацювання пропозицій і
зауважень тестувальників.
Програмне рішення для смартфонів та планшетів з операційними
системами Android та iOS вже доступне для зареєстрованих тестувальників.
Незабаром, додаток буде доступний для завантаження з Google Playmarket та
App Store без додаткових запитів.
Запис на тестування відбувається на сайті https://prrosto.kmu.gov.ua/
Пропозиції та зауваження можна надіслати безпосередньо через додаток
«пРРОсто».

