Бердянське управління ГУ ДПС
у Запорізькій області повідомляє
Бердянське управління запрошує на інформаційний семінар
Бердянське управління ГУ ДПС у Запорізькій області запрошує платників
податків юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців взяти участь у
семінарі на тему: «Останні зміни податкового законодавства. Декларування
доходів громадян за підсумками 2019 року»
У роботі семінару візьмуть участь начальниця Бердянського управління
ГУ ДПС у Запорізькій області Оксана Федорова та фахівці Бердянського
управління.
Семінар відбудеться 27 лютого 2020 року об 11-ій годині в приміщенні
Бердянського управління за адресою м. Бердянськ, пр. Праці, 20, актова зала
(5 поверх).
Довідки за телефоном (06153) 3-84-07
У Бердянському районі розпочато виїзди по декларуванню
На Бердянщині триває кампанія декларування доходів громадян,
отриманих у 2019 році. Щоб зробити процес більш злагодженим і зручним
для самих декларантів, податківці розробили і наразі реалізують графік
робочих виїздів до сільських рад Бердянського району.
Днями, на підставі затвердженого графіку виїздів, бердянські податківці
здійснили візит до Дмитрівської та Андрівської сільських рад для прийняття
декларацій у мешканців сіл за місцем їх проживання.

До приміщення сільської ради завітали громадяни, які самостійно
обробляють земельні ділянки (паї). Фахівці Бердянського управління ГУ ДПС у
Запорізькій області роз’яснили порядок заповнення декларації про майновий
стан і доходи та надали практичну допомогу селянам у заповненні
декларацій.
Під час проведення виїзду прийнято 55 декларацій. Загальна сума
задекларованих доходів отриманих селянами торік, склала 654,5 тисячі
гривень. Здебільшого це доходи отримані від продажу сільськогосподарської
продукції під час самостійного обробітку паїв. Від задекларованих доходів на
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поточну дату бюджети отримають 117,8 тисячі гривень податку на доходи
фізичних осіб та 9,8 тисячі гривень військового збору.
Завдяки злагодженій співпраці податківців та місцевих органів
виконавчої влади, 42% декларантів Дмитрівської сільради та 50% Андрівської
сільської ради виконали свій конституційний обов`язок за один день.
Податківці
Бердянського
управління
висловлюють
вдячність
громадянам, які вже задекларували свої доходи за 2019 рік та нагадують
тим, хто ще не подав річну податкову декларацію про майновий стан і
доходи, що деклараційна кампанія триває до 1 травня 2020 року.
Бердянські податківці продовжують роз'яснювати
переваги легальної зайнятості

Фахівці Бердянського управління податкової служби області разом із
представниками Пенсійного фонду, центру зайнятості та управління праці
зустрілися з працівниками торгівлі аби роз’яснити їм норми податкового
законодавства у сфері трудових відносин.

Під час спілкування, насамперед, зверталась увага на необхідність
офіційного працевлаштування, що є гарантом соціального захисту і
подальшого пенсійного забезпечення. Податківці надали консультації
стосовно питань, які виникають між роботодавцем та найманим
працівником, зокрема, щодо порядку належного оформлення співробітників,
виплати заробітної плати не нижче мінімально встановленого законодавством
рівня та інших.
Підприємцям та реалізаторам податківці надали тематичні листівки та
пам'ятки, щодо легального працевлаштування.
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Новини законодавства
Зміни у порядку заповнення податкової накладної складеної за
щоденними підсумками
Бердянське управління ГУ ДПС у Запорізькій області повідомляє, що з
01 січня 2020 року набрав чинності пункт 8 Змін до Порядку заповнення
податкової накладної, затверджених наказом Міністерства фінансів України
від 17.09.2018, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.10.2018 за
№ 1157/32609 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України
від 31 грудня 2015 року № 1307» (далі – зміни № 763).
Форма та Порядок заповнення податкової накладної затверджені
наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за № 137/28267
(зі змінами та доповненнями) (далі – Порядок № 1307).
На сьогодні податкові накладні за щоденними підсумками операцій
складаються з урахуванням таких особливостей:
у верхній лівій частині такої податкової накладної робиться відповідна
помітка «X» та зазначається тип причини «11», у рядку «Особа (платник
податку) – покупець» зазначається «Неплатник», а у рядку «Індивідуальний
податковий номер покупця» відображається умовний Індивідуальний
податковий номер «100000000000», рядок «Податковий номер платника
податку або серія (за наявності) та номер паспорта» не заповнюється;
в графі «Опис (номенклатура) товарів/послуг продавця» розділу Б
табличної частини податкової накладної платник податку згруповує
товари/послуги за групами, що відповідають певному коду товару згідно з
УКТ ЗЕД / коду послуги згідно з Державним класифікатором продукції та
послуг, при цьому графи 4, 5, 6 та 7 податкової накладної можуть не
заповнюватися.
Згідно з пунктом 8 змін № 763 пункт 14 Порядку № 1307 доповнено
абзацом п'ятим такого змісту:
«У разі складання податкової накладної за щоденними підсумками
операцій (якщо податкова накладна не була складена на ці операції) у рядку
«Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причин» такої податкової
накладної робиться позначка «Х» та зазначається тип причини 11. При цьому
у рядку «Отримувач (покупець)» зазначається «Неплатник», а у рядку
«Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставляється
умовний ІПН «100000000000», рядок «Податковий номер платника податку
або серія (за наявності) та номер паспорта» не заповнюється. Інші дані та
показники такої податкової накладної заповнюються за правилами,
визначеними цим Порядком.».
Пунктом 3 Порядку № 1307 встановлено, що усі податкові накладні, у
тому числі накладні, особливості заповнення яких викладені в пунктах 9 - 15
та 19 Порядку № 1307, підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових
накладних (далі - ЄРПН) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України, та за формою, чинною на день такої реєстрації.
Тому з урахуванням вищезазначених змін, а також пункту 3 Порядку
№ 1307, у податкових накладних за щоденними підсумками операцій, які
будуть складатися починаючи з 01.01.2020 (з датою складання починаючи
з 01.01.2020), показники табличної частини розділу Б повинні заповнюватися
за загальними правилами, встановленими Порядком № 1307.

4
Зокрема, такими правилами передбачено заповнення табличної частини
розділу Б податкової накладної у розрізі номенклатури постачання
товарів/послуг, а саме:
1) у графі 2 зазначається опис (номенклатура) товарів/послуг продавця;
2) у графах 3.1, 3.3 – код товару згідно з УКТ ЗЕД або код послуги згідно
з Державним класифікатором продукції та послуг;
3) у графах 4 та 5 – одиниця виміру товарів/послуг;
4) у графі 6 – кількість (об’єм, обсяг) постачання товарів/послуг;
5) у графі 7 – ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування
ПДВ;
6) у графі 8 – код ставки;
7) у графі 10 – обсяг постачання (база оподаткування) без урахування
ПДВ;
8) у графі 11 – сума податку на додану вартість.
Інформуючи про викладене, ДПС нагадує, що платник податку, в тому
числі головне підприємство, до складу якого входять філії та/або структурні
підрозділи, які здійснюють операції з використанням касових апаратів та
яким не делеговано право складання податкових накладних, може прийняти
рішення щодо складання окремих податкових накладних за щоденними
підсумками операцій за показниками кожного касового апарату, у тому числі
розміщеного в структурному підрозділі, або однієї податкової накладної за
щоденними підсумками операцій за показниками усіх касових апаратів, в
тому числі розміщених у структурних підрозділах.
У разі виникнення у платників податку необхідності визначення коду
товарної класифікації згідно з УКТ ЗЕД для окремих товарів (продукції) при
оформленні документів (у тому числі податкових накладних) під час
здійснення операцій з постачання таких товарів (продукції) платники
податку можуть звернутися до Торгово-промислової палати України (її
регіональних відділень) або науково-дослідного інституту судових експертиз.
Зазначене роз’яснено листом ДПС України від 28.12.2019 № 8338/7/9900-07-03-02-17.
Затверджено порядок надання сімейним фермерським господарствам
додаткової фінансової підтримки
01 січня 2020 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів
України від 22 травня 2019 року № 565 (далі – Постанова № 565), якою
затверджено Порядок надання сімейним фермерським господарствам
додаткової фінансової підтримки через механізм доплати на користь
застрахованих осіб – членів/голови сімейного фермерського господарства
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі
– Порядок).
Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених
Міністерством аграрної політики та продовольства України у державному
бюджеті за програмою «Фінансова підтримка фермерських господарств», які
спрямовуються на додаткову фінансову підтримку фермерських господарств
із статусом сімейних фермерських господарств через механізм доплати на
користь застрахованих осіб – членів/голови сімейного фермерського
господарства єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування (далі – доплата).
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Право на отримання доплати мають члени/голова сімейного
фермерського господарства без статусу юридичної особи, яке утворене
відповідно до статті 8¹ Закону України «Про фермерське господарство» та
зареєстроване платником єдиного податку четвертої групи згідно із главою 1
розділу XIV Податкового кодексу України.
Члени/голова сімейного фермерського господарства, які підлягають
страхуванню на інших підставах або звільняються від сплати єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний
внесок) відповідно до частини четвертої статті 4 Закону України «Про збір та
облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» та не беруть добровільної участі у системі загальнообов’язкового
державного соціального страхування, не мають права на отримання доплати.
Для отримання доплати голова сімейного фермерського господарства
подає не пізніше ніж за п’ять робочих днів до початку місяця до
територіального органу ДПС за місцем свого обліку як платника єдиного
внеску відповідні заяви від себе та усіх членів сімейного фермерського
господарства (крім осіб, зазначених в абзаці другому пункту 2 цього Порядку)
за формою згідно з додатками 1 і 2.
До заяв голова фермерського господарства додає копію договору
(декларації) про утворення сімейного фермерського господарства.
Право на отримання доплати виникає у членів/голови сімейного
фермерського господарства з 1 числа місяця, наступного за місяцем подання
заяви.
Постанова № 565 опублікована в офіційному виданні «Урядовий кур’єр»
від 18.07.2019 № 135.
З 19 квітня надання платних послуг у сфері охорони здоров’я
передбачає застосування РРО
Бердянське управління ГУ ДПС у Запорізькій області звертає увагу
платників, що з 19 квітня 2020 року суб’єкти господарювання, які
здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, які підлягають
гарантійному ремонту; реалізацію лікарських засобів, виробів медичного
призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров'я зобов’язані
застосовувати РРО.
Нагадаємо, що дана норма передбачена Законом України від 20 вересня
2019 року №129-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг».
Зміни до Порядку обліку платників єдиного соціального внеску (щодо
членів фермерських господарств)
Набрав чинності наказ МФУ від 21.10.2019 № 436 «Про затвердження
Змін до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування».
Наказ № 436 опубліковано 09.01.2020 в українському інформаційному
бюлетені «Офіційний вісник України» № 2.
Наказом №436 внесено зміни до наказу МФУ від 24.11.2014 №1162 «Про
затвердження
Порядку
обліку
платників
єдиного
внеску
на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування та Положення про
реєстр страхувальників», а саме:
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• визначено період (два місяці з дня набрання чинності Наказом № 436)
для подання членами фермерських господарств, які взяті на облік в
контролюючих органах як платники єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування до дня набрання чинності Наказом № 436,
до контролюючого органу за місцем проживання заяви за формою № 12-ЄСВ
з приміткою «Зміни» та підтвердних документів щодо дати набуття членства у
фермерському господарстві (договір (декларація) про створення сімейного
фермерського господарства, статут фермерського господарства тощо);
• викладено у новій редакції наступні форми заяв:
- про взяття на облік платника єдиного внеску за формою № 1 ЄСВ,
- про зняття з обліку платника єдиного внеску за формою № 7 ЄСВ,
- про взяття на облік платника єдиного внеску (члена фермерського
господарства) за формою № 12 ЄСВ.

Деклараційна кампанія – 2020
Основні випадки обов’язкового подання податкової декларації про
майновий стан і доходи
Бердянське управління ГУ ДПС у Запорізькій області звертає увагу, що
продовжується деклараційна кампанія 2020.
Обов’язок подання податкової декларації про майновий стан і доходи у
2020 році виникає у фізичних осіб у випадках отримання доходів протягом
2019 року, а саме:
від підприємницької діяльності (на загальній системі оподаткування) (п.
177.5 ст. 177 Податкового кодексу України (далі – ПКУ));
від провадження незалежної професійної діяльності (п. 178.4 ст. 178
ПКУ);
від особи, яка не є податковим агентом (п.п. 168.2.1 п. 168.2 ст. 168
ПКУ);
від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння
та/або користування), якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб’єктом
господарювання (п.п. 164.2.5 п. 164.2 ст. 164 та п.п. 170.1.5 п. 170.1 ст. 170
ПКУ);
від операцій з майном відповідно до статей 172 – 173 ПКУ (відчуження
майна) (п.п. 164.2.4 п. 164.2 ст. 164 ПКУ);
від операцій з інвестиційними активами (п.п. 17.2.1 п. 170.2 ст. 170
ПКУ);
з іноземних джерел (п.п. 168.2.1 п. 168.2 ст. 168 та п.п. 170.11.1 п. 170.1
ст. 170 ПКУ);
від успадкування чи отримання в дарунок коштів, майна, майнових або
немайнових прав від осіб, які не є членами сім’ї першого та другого ступеня
споріднення (п. 174.3 ст. 174 ПКУ);
від відчуження рухомого майна за ухвалою суду, згідно з якою прийнято
рішення про зміну власника та перехід права власності на рухоме майно (п.
173.4 ст. 173 ПКУ);
від відчуження нерухомого майна за рішенням суду про зміну власника
та перехід права власності на нерухоме майно (п. 172.5 ст. 172 ПКУ);
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у вигляді основної суми боргу (кредиту), прощеного (анульованого)
кредитором у разі якщо його сума перевищує 25 відсотків однієї мінімальної
заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 01 січня звітного
податкового року, у 2019 – 1 043,25 грн*(п.п. «д» п.п. 164.2.17 п. 164.2
ст.
164 ПКУ);
у вигляді суми заборгованості, за якою минув строк позовної давності у
сумі, що перевищує 50 відсотків місячного прожиткового мінімуму, діючого
для працездатної особи станом на 1 січня звітного податкового року, у 2019 –
960,50 грн** (п.п. 164.2.7 п. 164.2 ст. 164 ПКУ);
у вигляді благодійної допомоги у сумі, що перевищує 500 розмірів
мінімальної заробітної плати. У 2019 – 2 086 500,00 грн* (п.п. «б» п.п. 170.7.8
п. 170.7 ст. 170 ПКУ);
у вигляді цільової благодійної допомоги, не використаної та не
поверненої благодійнику в строки, визначені законодавством (п.п. 170.7.5 п.
170.7 ст. 170 ПКУ);
у вигляді нецільової благодійної допомоги, якщо загальна сума такої
допомоги перевищує у 2019 році 2690 грн** (п.п. 170.7.3 п. 170.7 ст. 170
ПКУ);
від продажу власної продукції тваринництва, якщо сума доходу сукупно
за рік перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня звітного (податкового) року. У 2019 – 208 650 грн* (п.п.
165.1.24 п. 165.1 ст. 165 ПКУ);
від продажу власної сільськогосподарської продукції у разі якщо розмір
земельних ділянок перевищує 2 га (п.п. 165.1.24 п. 165.1 ст. 165 ПКУ);
суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) відповідно
до умов цивільно-правового договору при отриманні зазначених доходів від
фізичних осіб – платників єдиного податку четвертої групи (п.п. 164.2.2 п.
164.2 ст. 164 ПКУ);
з джерелом їх походження в Україні та іноземні доходи, що отримуються
іноземцем, який у звітному (податковому) році набув статусу резидента
України (п.п. 170.10.4 п. 170.10 ст. 170 ПКУ);
інші доходи, крім зазначених у статті 165 ПКУ (п.п. 164.2.20 п. 164.2 ст.
164 ПКУ).
Довідково:
* мінімальна заробітна плата, встановлена на 01 січня 2019 року –
4 173 гривня;
** місячний прожитковий мінімум, діючий для працездатної особи
станом на 01 січня 2019 року – 1 921 гривня.
Оподаткування доходу від оренди земельного паю
Відповідно до статті 170 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) 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.
Податковим агентом платника ПДФО – орендодавця щодо його доходу
від надання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення,
земельної частки (паю), майнового паю є орендар.
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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.
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.
Деклараційна кампанія – 2020: особам, які надають репетиторські
послуги, слід задекларувати доходи до 1 травня 2020 року
Відповідно до положень Податкового кодексу України (далі – ПКУ) дохід з
джерелом їх походження з України – будь-який дохід, отриманий
резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх на
території України. Якщо викладач-репетитор не є фізичною особою –
підприємцем, але постійно надає репетиторські послуги фізичним особам, то
він 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.
Податкову декларацію про майновий стан і доходи за 2019 рік
викладачам-репетиторам слід подати до 01 травня 2020 року за місцем
податкової адреси (реєстрації). Суму податкових зобов’язань з податку на
доходи фізичних осіб та військового збору, зазначену в річній податковій
декларації такі особи самостійно сплачують до 1 серпня 2020 року. Доходи
від репетиторства згідно з ПКУ оподатковуються податком на доходи
фізичних осіб за ставкою 18 відсотків. Також із вказаних доходів
справляється військовий збір за ставкою 1,5 відсотка.
Бердянське управління нагадує, кожен громадянин має право отримати
у Центрі обслуговування платників податків за місцем свого проживання
безоплатну консультацію щодо порядку заповнення декларацій і допомогу
при її заповненні.
Порядок подання декларації в електронному вигляді через
Електронний кабінет платника
З метою підвищення якості обслуговування платників податків та
спрощення процедури подання податкової декларації ДПС запроваджено
новий електронний сервіс в «Електронному кабінеті» в частині часткового
заповнення декларації на підставі облікових даних платника, відомостей
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щодо нарахованих (виплачених) доходів, наявних в Державному реєстрі
фізичних осіб – платників податків (далі – Державний реєстр), та відомостей
щодо об’єктів нерухомого (рухомого) майна.
Зазначений сервіс часткового попереднього заповнення декларації надає
можливість платникам податків:
- скоротити час і витрати на подання звітності;
- мінімізувати помилки при заповненні декларації;
- надати копії первинних документів як додаток до декларації в онлайн
режимі.
Скористатись зазначеним сервісом зможуть особи, які мають
кваліфіковані сертифікати відкритих ключів, зокрема: КНЕДП - ІДД ДПС;
АЦСК АТ КБ «ПРИВАТБАНК»; АЦСК ПАТ «УкрСиббанк»; АЦСК АТ «Ощадбанк»;
АЦСК «МASTERKEY» ТОВ «АРТ-МАСТЕР»; АЦСК ТОВ «КС»; АЦСК ДП «УСС»;
АЦСК «ТОВ «Алтерсайн»; АЦСК ДП «Український інститут інтелектуальної
власності» тощо.
Для початку використання нового сервісу необхідно спочатку здійснити
запит на отримання відомостей з Державного реєстру.
Після отримання відповіді від ДПС, про що можливо дізнатися
скориставшись розділом «вхідні/вихідні документи», слід використати режим
«Декларація про майновий стан і доходи». Звертаємо увагу, що отримання
відомостей з Державного реєстру потребує деякий час (від 10 до 20 хвилин) і
автоматичне часткове заповнення декларації здійснюється лише після
отримання відповіді з Державного реєстру.
Для завантаження даних з Державного реєстру та наявних відомостей
щодо об’єктів нерухомого (рухомого) майна до декларації слід застосувати
режим «Заповнити на основі даних ДПС».
При цьому платникам податків слід враховувати те, що наявна
інформація може бути не повною, оскільки формується на підставі даних
Державного реєстру та не враховує дані щодо отриманих платником податків
доходів від інших фізичних осіб та іноземних доходів.
Дані щодо отриманих доходів за 2019 рік в повному обсязі буде
сформовано у Державному реєстрі протягом 50 днів після закінчення року,
тобто останній день обробки звітності − 22.02.2020.
Сервіс надає можливість змінити будь-яке значення, автоматично
заповнене у декларації. Для визначення податкових зобов’язань слід
застосувати режим «перерахунок». Після перевірки алгоритму заповнення
декларації шляхом застосування режиму «перевірити», платник податків
повинен зберегти декларацію (режим «зберегти»), підписати (режим
«підписати») та надіслати до контролюючого органу.
Також через зазначений сервіс можна направити податкову декларацію
до контролюючого органу з копіями первинних документів, зокрема для
використання права на податкову знижку. Для цього платнику податків слід
використати режим «Документ довільної форми».
Слід зазначити, що завантаження документів у довільній формі (копій
первинних документів) здійснюється єдиним файлом типу PDF або PNG або
JPG.
Разом з тим, відповідно до ст. 47 Податкового кодексу України
відповідальність за порушення порядку заповнення документів податкової
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звітності та недостовірність інформації, наведеної у зазначених документах,
несуть, зокрема, фізичні особи – платники податків.
Подарунки в 2020 році: з якої суми сплачується податок на доходи
фізичних осіб?
З метою оподаткування податком на доходи фізичних осіб не
включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного
доходу вартість дарунків (а також призів переможцям та призерам
спортивних змагань) - у частині, що не перевищує 25% однієї мінімальної
заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного
податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі (п.п.
165.1.39 ст. 165 Податкового кодексу України).
Мінімальна заробітна плата у місячному розмірі з 1 січня 2020 року –
4723 грн (ст.8 Закону України від 14 листопада 2019 року №294-ІХ «Про
Державний бюджет України на 2020 рік»).
Отже, з 01.01.2020 оподатковується податком на доходи фізичних осіб за
ставкою
18 відс. та військовим збором за ставкою 1,5 відс. лише та частина вартості
подарунка, що перевищує - 1180,75 гривень.
Якщо вартість подарунка не перевищує 1180,75 грн, то його вартість не
є об'єктом оподаткування.
У Податковому розрахунку за ф. №1ДФ вартість подарунків
відображається за ознакою доходу «160».
Декларування 2020:
Подання декларації про майновий стан і доходи
З початку 2020 року стартувала кампанія декларування громадянами
доходів, одержаних протягом 2019 року.
Податкова декларація про майновий стан і доходи в обов’язковому
порядку подається при отриманні:
• доходів не від податкових агентів (тобто від інших фізичних осіб, які не
зареєстровані як самозайняті особи).
До таких доходів відносяться, зокрема: - доходи від надання в оренду
рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам; - успадкування
майна не від членів сім’ї першого та другого ступенів споріднення, - при
нотаріальному оформленні спадщини за якими не було сплачено податок на
доходи фізичних осіб та військовий збір;- тощо;
• доходів від податкових агентів, які не підлягали оподаткуванню при
виплаті, але які не звільнені від оподаткування.
До таких доходів відноситься, зокрема: - дохід у вигляді основної суми
боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за
його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до
закінчення строку позовної давності, якщо його сума перевищує 25% однієї
мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня
звітного податкового року, - інвестиційні доходи;
• іноземного доходу;
• в інших передбачених Податковим кодексом випадках.
Декларація подається за формою, затвердженою наказом МФУ від
02.10.15 №859 (у редакції від 25.04.2019 №177).
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Граничний термін подання декларації за звітний 2019 рік – 30 квітня
2020 року.
Платники податків мають право подати декларацію про майновий стан і
доходи з метою отримання податкової знижки, відповідно до ст. 166
Податкового кодексу.
Для громадян, які подають декларацію з метою отримання податкової
знижки, термін подання - по 31.12.2020 року (включно).
У новій формі декларації для платників податків, які декларують право
на податкову знижку, введено окрему позначку у розділі категорія платника,
у зв’язку з тим, що такі платники мають окремий граничний строк подання
податкової декларації — по 31 грудня включно наступного за звітним
податкового року.
Також передбачено окремий додаток ФЗ для здійснення розрахунку суми
податку, на яку зменшуються податкові зобов’язання з податку на доходи
фізичних осіб, у зв’язку із використанням права на податкову знижку.

Роз’яснення законодавства
Справляння екологічного податку у 2020 році
Порядок справляння екологічного податку у 2020 році не змінився та як і
раніше регламентується статтями 240 – 250 Розділу VІІІ Податкового кодексу
України (далі – ПКУ). Про це повідомила ДПС України на офіційному
вебпорталі
за
посиланням https://tax.gov.ua/nove-pro-podatki--novini/407232.html
Разом з тим, нагадуємо, що в 2019 році відбулись зміни стосовно
визначення платників, які справляють екологічний податок в частині
зобов’язань за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю
стаціонарними джерелами забруднення (далі – Викиди двоокису вуглецю) та
розміру ставок цього податку, а також, передбачено обов’язковість складання
платниками екологічного податку окремого додатка 1 до Декларації, в
частині зобов’язань за Викиди двоокису вуглецю за кодом 19011000.
Довідково: Зміни передбачені Законом України від 23 листопада 2018
року № 2628-VIIІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та
деяких законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та
перегляду ставок окремих податків і зборів».
Тож під час справляння екологічного податку в частині зобов’язань за
Викиди двоокису вуглецю, платнику слід врахувати пропозиції, які викладені
у листах ДФС:
- від 16.01.2019 № 1422/7/99-99-12-03-04-17 «Про адміністрування
екологічного податку» (розміщено на офіціному вебпорталі ДПС за
посиланням: https://tax.gov.ua/podatki-ta-zbori/zagalnoderjavnipodatki/ekologichniy-podatok/listi-dps/364954.html);
- від 26.04.2019 № 13932/7/99-99-12-03-04-17 «Про особливості
адміністрування у 2019 році екологічного податку за викиди забруднюючих
речовин стаціонарними джерелами забруднення в атмосферне повітря в
частині викидів двоокису вуглецю» (розміщено на офіціному вебпорталі ДПС
за
посиланням: https://tax.gov.ua/podatki-ta-zbori/zagalnoderjavnipodatki/ekologichniy-podatok/listi-dps/376987.html) .
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Отже, основні аспекти, які повинні знати
платники екологічного податку:

Платники

Об’єкт та база
оподаткування

Ставка податку

Інформаційна пам’ятка для платника
екологічного податку
Суб’єкти господарювання, юридичні особи, що не
провадять
господарську
(підприємницьку)
діяльність,
бюджетні установи, громадські та інші підприємства,
установи та організації, постійні представництва нерезидентів,
включаючи тих, які виконують агентські (представницькі)
функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, під
час провадження діяльності яких на території України і в
межах її континентального шельфу та виключної (морської)
економічної зони здійснюються:
- викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами забруднення;
- скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні
об’єкти;
- розміщення відходів (крім розміщення окремих видів
(класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на
власних територіях (об’єктах) суб’єктів господарювання);
- утворення радіоактивних відходів (включаючи вже
накопичені);
- тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх
виробниками понад установлений особливими умовами
ліцензії строк
Об’єктом та базою оподаткування екологічним податком є:
- обсяги та види забруднюючих речовин, які викидаються в
атмосферне повітря стаціонарними джерелами;
- обсяги та види забруднюючих речовин, які скидаються
безпосередньо у водні об’єкти;
- 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;
- обсяги та категорія радіоактивних відходів, що
утворюються внаслідок діяльності суб’єктів господарювання
та/або тимчасово зберігаються їх виробниками понад
установлений особливими умовами ліцензії строк;
- обсяги електричної енергії, виробленої експлуатуючими
організаціями ядерних установок (атомних електростанцій).
База оподаткування податком за викиди двоокису вуглецю
за результатами податкового (звітного) року зменшується на
обсяг таких викидів у розмірі 500 тонн за рік (п. 242.4 ст. 242
ПКУ)
Ставки екологічного податку встановлені статтями 243, 245248 ПКУ (можна переглянути на офіційному вебпорталі ДПС
за
посиланням: http://tax.gov.ua/nk/rozdil-viii--ekologichniypoda/):
- за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин
стаціонарними джерелами забруднення (ст. 243 ПКУ);
- за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти (ст. 245
ПКУ);
- за розміщення відходів у спеціально відведених для цього

Згідно з
п. 240.1
ст. 240 ПКУ

Згідно з
п. 242.1
ст. 242 ПКУ

Згідно з
ст. 243,
245 – 248
ПКУ
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Подання звітності

Відповідальність
за неподання або
несвоєчасне
подання звітності

Порядок сплати
податку

місцях чи на об’єктах (ст. 246 ПКУ);
- за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже
накопичені) (ст. 247 ПКУ);
- за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх
виробниками понад установлений особливими умовами
ліцензії строк (ст. 248 ПКУ)
Платники податку складають податкові декларації за
формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46
ПКУ та подають їх протягом 40 календарних днів, що
настають за останнім календарним днем податкового
(звітного) кварталу.
Податкова декларація екологічного податку затверджена
наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 № 715,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.09.2015 за
№ 1052/27497 (можна переглянути на офіційному вебпорталі
ДПС
за
посиланням: https://tax.gov.ua/podatki-tazbori/zagalnoderjavni-podatki/ekologichniy-podatok/formizvitnosti/64218.html)
Неподання або несвоєчасне подання платником податків або
іншими особами, зобов’язаними нараховувати і сплачувати
податки та збори, податкових декларацій (розрахунків), а
також іншої звітності, обов’язок подання якої до
контролюючих органів передбачено ПКУ, тягнуть за собою
накладення штрафу в розмірі 170 гривень, за кожне таке
неподання або несвоєчасне подання.
Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом
року було застосовано штраф за таке порушення, – тягнуть за
собою накладення штрафу в розмірі 1 020 гривень за кожне
таке неподання або несвоєчасне подання
Сплачується податок протягом 10 календарних днів, що
настають за останнім днем граничного строку подання
податкової декларації:
- за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин
стаціонарними джерелами забруднення, скиди забруднюючих
речовин у водні об’єкти, розміщення протягом звітного
кварталу відходів у спеціально відведених для цього місцях
чи на об’єктах – за місцем розміщення стаціонарних джерел,
спеціально відведених для цього місць чи об’єктів;
- за утворення радіоактивних відходів та тимчасове
зберігання радіоактивних відходів понад установлений
особливими умовами ліцензії строк – за місцем перебування
платника на податковому обліку у контролюючих органах.
Платники податку перераховують суми податку, що
справляється за викиди, скиди забруднюючих речовин та
розміщення відходів, одним платіжним дорученням на
рахунки, відкриті в органах, що здійснюють казначейське
обслуговування бюджетних коштів, які забезпечують розподіл
цих коштів у співвідношенні, визначеному законом
(п.
250.5 ст. 250 ПКУ).
Наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11
«Про бюджетну класифікацію» зі змінами і доповненнями
затверджено наступну Класифікацію доходів бюджету по
екологічному податку:
19010100 «Екологічний податок, який справляється за
викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин

Згідно з
п. 250.2
ст. 250 ПКУ

Згідно з
п. 120.1
ст. 120 ПКУ

Згідно з
п. 250.2 ст.
250 ПКУ
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Відповідальність
за несвоєчасну
сплату

Де дізнатися
більше про
екологічний
податок

стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів
в атмосферне повітря двоокису вуглецю)»;
19010200 «Надходження від скидів забруднюючих речовин
безпосередньо у водні об’єкти»;
19010300 «Надходження від розміщення відходів у
спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім
розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини»;
19010400 «Екологічний податок, який справляється за
утворення радіоактивних відходів (включаючи вже
накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних
відходів їх виробниками понад установлений особливими
умовами ліцензій строк»;
19011000 «Екологічний податок, який справляється за
викиди
в
атмосферне
повітря
двоокису
вуглецю
стаціонарними джерелами забруднення».
Довідково: бюджетні рахунки для сплати податків, зокрема
екологічного податку розміщено на офіційному вебпорталі
ДПС за посиланням tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/
У разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму
грошового зобов’язання протягом строків, визначених ПКУ,
такий платник податків притягується до відповідальності у
вигляді штрафу у таких розмірах:
- при затримці до 30 календарних днів включно, наступних
за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання,
– у розмірі 10 % погашеної суми податкового боргу;
- при затримці більше 30 календарних днів, наступних за
останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, –
у розмірі 20 % погашеної суми податкового боргу.
Водночас передбачено, що починаючи з першого робочого
дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати
податкового зобов’язання (в тому числі за період
адміністративного
та/або
судового
оскарження),
розпочинається нарахування пені (п.п.129.1.2 п. 129.1 ст. 129
ПКУ)
1. Офіційний вебпортал ДПС – Головна/Податки, збори,
платежі/Загальнодержавні податки/Екологічний податок –
https://tax.gov.ua/podatki-ta-zbori/zagalnoderjavnipodatki/ekologichniy-podatok/;
2. Податковий кодекс України – Розділ VIІI. Екологічний
податок – http://tax.gov.ua/nk/rozdil-viii--ekologichniy-poda/;
3. Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс (ЗІР)
–http://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques (обрати категорію
117 «Екологічний податок»);
4. Контакт-центр – тел. 0-800-501-007 (безкоштовно зі
стаціонарних телефонів) з 8.00 до 20.00 (крім суботи та
неділі).
Громадяни, які перебувають за межами України, мають
можливість
зателефонувати
до
Контакт-центру
зі
стаціонарного або мобільного телефону за номером: +380 44454-16-13.

Згідно з
п. 126.1
ст. 126 ПКУ
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Граничні терміни подання податкових декларацій та сплати
податкових зобов’язань з екологічного податку в 2020 році:
Податковий (звітний)
Останній день подання
Останній день сплати
квартал
податкових декларацій
податкових зобов’язань
ІV квартал 2019 року
10 лютого 2020 року
19 лютого 2020 року
I квартал 2020 року
12 травня 2020 року
20 травня 2020 року
ІІ квартал 2020 року
10 серпня 2020 року
19 серпня 2020 року
ІІІ квартал 2020 року
09 листопада 2020 року
19 листопада 2020 року
ІV квартал 2020 року
09 лютого 2021 року
19 лютого 2021 року
Звітування за земельні ділянки
Бердянське управління ГУ ДПС у Запорізькій області нагадує, що
платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму
податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року
подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням
земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік.
За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами
оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом
20 календарних днів місяця, що настає за звітним.
Звертаємо увагу, що відповідно до п. 288.1 ст. 288 Податкового кодексу
України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі
– ПКУ) підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є
договір оренди такої земельної ділянки.
Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі
оренди між орендодавцем (власником) і орендарем (п. 288.4 ст. 288 ПКУ).
Відносини, пов'язані з орендою землі, регулюються, зокрема, Законом
України від 06.10.1998 № 161-XIV «Про оренду землі» (далі - Закон № 161XIV).
Відповідно до ст.25 Закону №161-XIV орендар земельної ділянки
зобов'язаний у п'ятиденний строк після державної реєстрації договору оренди
земельної ділянки державної або комунальної власності надати копію
договору відповідному органу доходів і зборів.
Зазначена вимога також є однією із умов, встановлених для виконання
суб'єктами господарювання, яким відповідними рішеннями органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування відповідно до
повноважень, визначених ст. 122 Земельного кодексу України, передаються
земельні ділянки у користування на умовах оренди.
В Електронному кабінеті можна переглянути інформацію щодо
реквізитів рахунка у СЕА ПДВ
Бердянське управління ГУ ДПС у Запорізькій області нагадує, що
Електронний кабінет забезпечує можливість реалізації платниками податків
прав та обов’язків, визначених Податковим кодексом України (далі – ПКУ) та
нормативно-правовими актами, що прийняті на підставі та на виконання
ПКУ, шляхом, зокрема перегляду у режимі реального часу інформації про
платника податків, що збирається, використовується та формується
контролюючими органами у зв’язку з обліком платників податків та
адмініструванням
податків,
зборів,
дані
системи
електронного
адміністрування ПДВ (далі – СЕА ПДВ).
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Норми встановлені п. 42¹.2 ст. 42¹ Податкового кодексу України ПКУ.
Вхід
до
Електронного
кабінету
здійснюється
за
посиланням http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал
ДПС.
Інформацію щодо реквізитів рахунка у СЕА ПДВ платники податків
мають можливість переглянути у приватній частині Електронного кабінету у
вкладці «Дані про банківські рахунки» режиму «Облікові дані платника» та у
вкладці «Реєстр
транзакцій» режиму «Система
електронного
адміністрування ПДВ».
Суми, які не включаються до складу доходу ФОП - платника
єдиного податку
Бердянське управління ГУ ДПС у Запорізькій області області повідомляє,
що відповідно до п. 292.11 ст. 292 Податкового кодексу України від 02
грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) до
складу доходу, визначеного п.п. 1 п. 292.1 ст. 292 ПКУ, не включаються:
суми податку на додану вартість;
суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та
поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання, та суми
кредитів;
суми коштів цільового призначення, що надійшли від Пенсійного фонду
та інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування,
з бюджетів або державних цільових фондів, у тому числі в межах державних
або місцевих програм;
суми коштів (аванс, передоплата), що повертаються покупцю товару
(робіт, послуг) - платнику єдиного податку та/або повертаються платником
єдиного податку покупцю товару (робіт, послуг), якщо таке повернення
відбувається внаслідок повернення товару, розірвання договору або за
листом-заявою про повернення коштів;
суми коштів, що надійшли як оплата товарів (робіт, послуг), реалізованих
у період сплати інших податків і зборів, встановлених ПКУ, вартість яких
була включена до загального оподатковуваного доходу фізичної особи підприємця;
суми податку на додану вартість, що надійшли у вартості товарів
(виконаних робіт, наданих послуг), відвантажених (поставлених) у період
сплати інших податків і зборів, встановлених ПКУ;
суми коштів у частині надмірно сплачених податків і зборів,
встановлених ПКУ, та суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування, що повертаються платнику єдиного податку з
бюджетів або державних цільових фондів.
Витяг з реєстру платників єдиного податку: процедура отримання
Реєстрація суб’єкта господарювання як платника єдиного податку
здійснюється шляхом внесення відповідних записів до реєстру платників
єдиного податку (п. 299.1 ст. 299 Податкового кодексу).
За бажанням зареєстрований платник єдиного податку може безоплатно
та безумовно отримати витяг з реєстру платників єдиного податку (п. 299.9
ст. 299 ПКУ).
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Фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку першої – третьої
груп, які виявили бажання отримати витяг з реєстру платників єдиного
податку, повинні звернутися із запитом про отримання такого витягу до
податкового органу за місцем своєї податкової адреси.
Форми запиту про отримання витягу з реєстру платників єдиного
податку затверджена наказом МФУ від 16.07.2019 № 308.
Строк надання витягу не повинен перевищувати одного робочого дня з
дня надходження запиту.
Витяг діє до внесення змін до реєстру.
За допомогою меню «Листування з ДПС» приватної частини
Електронного кабінету (http://cabinet.tax.gov.ua) підприємець – платник
єдиного податку має можливість направити до органу ДПС разом із
супровідним листом запит, за встановленою формою у форматі pdf
(обмеження 2 МБ).
Протягом одного робочого дня після надсилання такого листа до органу
ДПС буде повідомлено про вхідний реєстраційний номер та дату реєстрації.
Інформацію щодо отримання та реєстрації листа в органі ДПС можна
переглянути у вкладці «Вхідні документи» меню «Вхідні/вихідні документи»
приватної частини Електронного кабінету, відправлені листи – у вкладці
«Відправлені документи» меню «Вхідні/вихідні документи».
Навчання найманого працівника за рахунок роботодавця: яка сума
оподатковується в 2020 році
З метою оподаткування податком на доходи фізичних осіб, до складу
оподатковуваного доходу фізичної особи не включається сума сплачена за
здобуття освіти:
- перерахована будь-якою юридичною або фізичною особою,
- на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних
закладів за здобуття освіти,
- не вище трикратного розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за кожний
повний або неповний місяць навчання, такої фізичної особи (у 2020 році 4723 грн х 3) (п.п. 165.1.21 ст. 165 Податкового кодексу).
Отже, кошти сплачені роботодавцем на користь вітчизняних вищих та
професійно-технічних навчальних закладів за навчання фізичної особи, що
не перевищує у 2020 році – 14169 грн (4723 грн х 3) за кожний місяць
навчання, не включаються до складу оподатковуваного доходу такого
працівника.
У разі порушення умов та в частині перевищення суми (у 2020 році –
14169 грн), кошти, сплачені роботодавцем за навчання фізичної особи
прирівнюються до додаткового блага та оподатковуються податком на
доходи фізичних осіб за ставкою 18% та військовим збором за ставкою 1,5%.
Студенту стипендія виплачується за рахунок юридичної особи: яка
сума оподатковується в 2020 році
З метою оподаткування податком на доходи фізичних осіб до загального
місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не
включається сума стипендії (включаючи суму її індексації, нараховану
відповідно до закону), яка виплачується учню, студенту, курсанту військових
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навчальних закладів, ординатору, аспіранту або ад’юнкту, але не вище ніж
сума, визначена в абзаці першому п.п. 169.4.1 ст. 169 ПКУ (сума, що
дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для
працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4
та округленого до найближчих 10 грн) (п.п. 165.1.26 ст. 165 Податкового
кодексу).
У 2020 році ця сума складає – 2940 грн на місяць (2102 грн х 1,4).
Отже, з 01.01.2020 року не оподатковуються податком на доходи
фізичних осіб стипендії, які не перевищують 2940 грн на місяць незалежно
від джерела її виплати.
Тобто, сума стипендії, яка виплачується студенту за рахунок коштів
юридичної особи відповідно до угоди, укладеної між навчальним закладом та
юридичною особою, не підлягає оподаткуванню у розмірі, що не перевищує у
2020 році – 2940 грн.
Сума перевищення підлягає оподаткуванню податком на доходи
фізичних осіб під час її нарахування (виплати) за ставкою 18% та військовим
збором за ставкою 1,5%.
До уваги власників землі та землекористувачів!
Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель за 2019 рік
– 1,0
Індекс споживчих цін за 2017–2023 роки, що використовується для
визначення
коефіцієнта
індексації
нормативної
грошової
оцінки
сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель
несільськогосподарського призначення, застосовується із значенням 100 % (п.
9 підр. 6 розд. ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу).
Значення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки
сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель
несільськогосподарського призначення за 2019 рік становить 1,0.
Коефіцієнт
індексації
нормативної
грошової
оцінки
земель
застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної
грошової оцінки земель.
Коефіцієнти індексації нормативної грошової оцінки земель становлять:
1996 рік – 1,703, 1997 рік – 1,059, 1998 рік – 1,006, 1999 рік – 1,127, 2000 рік
– 1,182, 2001 рік – 1,02, 2005 рік – 1,035, 2007 рік – 1,028, 2008 рік – 1,152,
2009 рік – 1,059, 2010 рік – 1,0, 2011 рік – 1,0, 2012 рік – 1,0, 2013 рік – 1,0,
2014 рік – 1,249, 2015 рік – 1,433 (крім сільськогосподарських угідь) та 1,2
для сільськогосподарських угідь (рілля, перелоги, сіножаті, пасовища,
багаторічні насадження), 2016 рік – для сільськогосподарських угідь (рілля,
багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги) – 1,0, для земель
несільськогосподарського призначення – 1,06, 2017 рік – 1,0, за 2018 рік – 1.
Нормативна грошова оцінка земель за 2002, 2003, 2004 та 2006 роки не
індексувалася.
Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють
суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року
подають відповідному податковому органу за місцезнаходженням земельної
ділянки податкову декларацію на поточний рік, з розбивкою річної суми
рівними частками за місяцями.
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Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних
декларацій.
При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як
платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір
нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка
подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.
Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову
декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не
пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що
настає за звітним.
За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами
оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом
20 календарних днів місяця, що настає за звітним (п.286.2 – п. 286.4 ст. 286
ПКУ).
У разі подання заяви в електронній формі витяг з технічної документації
про нормативну грошову оцінку земельної ділянки або мотивована відмова у
наданні такого витягу видаються в електронній формі технічними засобами
телекомунікацій з накладенням кваліфікованого електронного підпису, а за
бажанням заявника можуть також надаватися у паперовому вигляді.
Податок на доходи фізичних осіб за відокремлені підрозділи, які не
уповноважені нараховувати та перераховувати податок.
Що варто знати?
Суми податку на доходи фізичних осіб, нараховані відокремленим
підрозділом на користь фізичних осіб, за звітний період перераховуються до
відповідного бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого
підрозділу.
Якщо відокремлений підрозділ не уповноважений нараховувати
(сплачувати)
податок
на
доходи
фізичних
осіб
за
такий
відокремлений підрозділ,
усі обов'язки податкового агента виконує
юридична особа.
Податок на доходи, нарахований працівникам відокремленого
підрозділу, перераховується до місцевого бюджету за місцезнаходженням
такого відокремленого підрозділу (п.п. 168.4.3 ст. 168 Податкового кодексу).
Юридична особа за своїм місцезнаходженням та місцезнаходженням не
уповноважених сплачувати податок відокремлених підрозділів, одночасно з
поданням документів на отримання коштів для виплати належних платникам
податку доходів сплачує (перераховує) суми утриманого податку на відповідні
рахунки, відкриті в органах, що здійснюють казначейське обслуговування
бюджетних коштів, за місцезнаходженням відокремлених підрозділів
(п.п. 168.4.4 ст. 168 ПКУ).
Якщо відповідно до законодавства в платника податків, крім обов'язків
щодо подання податкових декларацій (розрахунків, звітів) та/або
нарахування, утримання або сплати (перерахування) податків, зборів на
території
адміністративно-територіальної
одиниці
за
своїм
місцезнаходженням, виникають
такі обов'язки на
території іншої
адміністративно-територіальної одиниці, то такий платник податків
зобов'язаний стати на облік за таким неосновним місцем обліку у
відповідному контролюючому органі (п 7.1 «Порядку обліку платників
податків і зборів», затвердженого наказом МФУ від 09.12.2011 № 1588).
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Тобто,
підприємства, маючи підрозділи на інших територіях, ніж
місцезнаходження головного підприємства, повинні стати на облік в
контролюючих органах за
місцезнаходженням відокремлених підрозділів,
які не уповноважені утримувати (нараховувати) та сплачувати податок на
доходи.
Отже, якщо юридична особа створює підрозділ із використанням праці
найманих осіб за місцезнаходженням (розташуванням) на іншій території,
ніж така юридична особа, і не уповноважений нею нараховувати
(сплачувати) податок на доходи фізичних осіб, то цей податок, нарахований
працівникам відокремленого підрозділу, юридична особа перераховує до
місцевого бюджету за місцезнаходженням такого підрозділу.
До уваги платників податків!
Звертайтесь до інформаційного сервісу ДПС - ЗІР для оперативного
отримання інформації
Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс (ЗІР) – це
інформаційний сервіс, який надає можливість платникам податків:
- отримати відповіді на запитання щодо оподаткування, єдиного внеску
та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДПС;
- ознайомитись з нормативно-правовими документами, останніми
змінами в законодавстві, діючими ставками податків та зборів, податковим
календарем та роз’ясненнями щодо отримання електронних довірчих послуг
тощо.
Скористатись
ЗІР
можна
через
офіційний
вебпортал
ДПС
(https://tax.gov.ua/) (вкладка «Загальнодоступний інформаційно-довідковий
ресурс») або безпосередньо в Інтернет мережі за адресою: zir.tax.gov.ua.
Звертаємо увагу на функціонування нової послуги в Загальнодоступному
інформаційно-довідковому ресурсі та його мобільних додатках, а саме форми
«Зворотній зв'язок», за допомогою якої можливо оперативно отримати від
Контакт-центру ДПС відповіді на запитання, що належать до компетенції
ДПС
Мобільні додатки можна безкоштовно завантажити на власні мобільні
пристрої скориставшись інтернет-магазинами: App Store та Google Play.
Підвищення кваліфікації працівника: коли оподатковувати податком
на доходи фізичних осіб?
З метою оподаткування податком на доходи фізичних осіб не
включається до складу оподатковуваних доходів таких фізичних осіб сума,
сплачена будь-якою юридичною або фізичною особою на користь
вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів за здобуття
освіти, за підготовку чи перепідготовку платника податку, але не вище
трикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на
1 січня звітного (податкового) року за кожний повний або неповний місяць
навчання, підготовки чи перепідготовки такої фізичної особи (п.п. 165.1.21
ст. 165 Податкового кодексу).
Також, згідно з п.п. 165.1.37 ст. 165 ПКУ до складу загального місячного
(річного) оподатковуваного доходу не включається сума витрат роботодавця у
зв’язку з підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) платника податку
згідно із законом.
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Професійне навчання працівників здійснюється безпосередньо у
роботодавця, на договірній основі у професійно-технічних та вищих
навчальних закладах, на підприємствах, в установах або організаціях (ст. 6
Закону України від 12.01.2012 № 4312-VI «Про професійний розвиток
працівників»).
Отже, витрати роботодавця у зв’язку з підвищенням кваліфікації
(перепідготовкою) працівника, не включаються до складу оподатковуваного
доходу такої фізичної особи (працівника).
При
отриманні
інформаційно-консультаційних
послуг
(семінари,
конференції) необхідно враховувати умови договору.
Так, якщо працівник приймає участь у семінарах та конференціях, то у
разі якщо запрошеною стороною такого заходу та за умовами договору
отримувачем інформаційно-консультаційних послуг є юридична особа
(роботодавець), інтереси якої представляє працівник, то сума сплачена
юридичною особою (роботодавцем) за участь у семінарі (конференції) не є
доходом такого працівника та об’єктом оподаткування податком на доходи
фізичних осіб.
Якщо за умовами договору запрошеною стороною та отримувачем
інформаційно-консультаційних послуг є працівник, то сума, сплачена
роботодавцем за участь у семінарі (конференції) за такого працівника,
визначається як додаткове благо, і як наслідок, включається до складу
загального місячного (річного) оподатковуваного доходу та оподатковується
за ставкою 18% та військовим збором за ставкою 1,5%.
Путівки від роботодавця: що необхідно знати про оподаткування
До доходів, які не включаються до загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу платника належить: - вартість путівок на
відпочинок, оздоровлення та лікування, у тому числі на реабілітацію
інвалідів, на території України платника податку та/або членів його сім'ї
першого ступеня споріднення, які надаються його роботодавцем - платником
податку на прибуток підприємств безоплатно або із знижкою (у розмірі такої
знижки) один раз на календарний рік, за умови, що вартість путівки (розмір
знижки) не перевищує 5 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої
на 1 січня податкового (звітного) року (абз. другий п.п. 165.1.35 ст. 165
Податкового кодексу).
Членами сім'ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її
батьки, її чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, у тому числі
усиновлені.
Отже, звільняється від оподаткування податком на доходи фізичних осіб
і військовим збором безоплатна або із знижкою (у розмірі такої знижки)
путівка на відпочинок, оздоровлення та лікування, яка надається:
- роботодавцем - платником податку на прибуток підприємств,
- платнику податку - працівнику та/або членам його сім'ї першого
ступеня споріднення,
- на території України,
- один раз на календарний рік,
- вартість путівки (розмір знижки) не перевищує 5 розмірів мінімальної
заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового (звітного) року (у 2020
році – 23 615 грн. на особу).
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Від оподаткування військовим збором звільняються доходи, що не
включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не
підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім
доходів, зазначених у п.п. 165.1.2, 165.1.18, 165.1.52 ст. 165 ПКУ.
Частиною сьомою ст. 7 Закону України від 08.07.10 № 2464-VI "Про збір
та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування" передбачено, що Перелік видів виплат, на які не нараховується
єдиний внесок, затверджується Кабінетом Міністрів України.
До Переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів
роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок, що затверджено
постановою КМУ від 22.12.10 № 1170, не включено вартість вищезазначених
путівок. Отже, вартість зазначених путівок є базою нарахування єдиного
внеску.
Якщо платник податку на прибуток обліковує податкові різниці, то
необхідно враховувати, що фінансовий результат податкового (звітного)
періоду збільшується на суму повної або часткової компенсації один раз на
календарний рік вартості путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування
на території України платника податку та/або його дітей віком до 18 років
роботодавцем, який є платником податку на прибуток, якщо така
компенсація відповідно до Податкового кодексу України не включається до
загального місячного (річного) оподатковуваного доходу фізичної особи платника податку на доходи фізичних осіб (п.п. 140.5.10 ст. 140 ПКУ).

Головне управління ДПС у Запорізькій області
Податок на депозити: запорізькі фінансові установи сплатили
майже п'ять мільйонів
У січні від оподаткування процентів з депозитів у банківських та інших
фінустановах Запорізького регіону державний бюджет отримав 4,9 мільйона
гривень (без врахування показників великих платників Запорізького
управління Офісу ВПП ДПС). Про це повідомив в. о. начальника Головного
управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, який зазначив, що
порівняно з минулим роком відрахування податку на доходи фізичних осіб
зросли на 10 відсотків, додаткові надходження склали 442,5 тисячі.
Найбільші платежі надійшли від суб'єктів господарювання м. Запоріжжя
– 3,4 мільйона гривень. Фінансові установи м. Бердянськ, Бердянського та
Приморського районів сплатили 404 тисячі, м. Мелітополь, Мелітопольського
та Веселівського районів – 337 тисяч, м. Енергодар, Кам’янськоДніпровського та Великобілозерського районів – 189 тисяч, Пологівського,
Більмацького та Розівського районів – 158 тисяч, Вільнянського та
Новомиколаївського районів – 109 тисяч.
Нагадаємо, платниками ПДФО у вигляді процентів, ставка якого складає
18 відсотків, є банківські установи, кредитні спілки та інші фінансові
організації. При цьому інформація про суми банківського рахунку або
ощадного сертифіката чи вкладу члена кредитної спілки, нараховані
проценти, а також відомості про вкладників до податкової служби не
передається.
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Руслан Рачинський: "Запоріжці збільшили сплату військового збору
майже на п'ять мільйонів"
У січні 2020 року платники податків регіону спрямували до державного
бюджету 47,6 мільйона гривень військового збору. Як повідомив в. о.
начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан
Рачинський, рівень надходжень майже на 5 мільйонів або на 11,5 відсотка
перевищив минулорічний.
Половину сплаченої суми забезпечили компанії і підприємці,
зареєстровані у м. Запоріжжя – 23,8 мільйона гривень. Від енергодарських,
кам’янсько-дніпровських та великобілозерських суб'єктів господарювання
надійшло понад 9 мільйонів, мелітопольських та веселівських – майже 4
мільйони, бердянських і приморських – 3,1 мільйона, пологівських,
більмацьких та розівських – 1,3 мільйона, вільнянських і новомиколаївських –
1,2 мільйона гривень військового збору.
Усього на території області нараховується понад 73 тисячі платників
військового збору, у тому числі 17 тисяч суб'єктів господарюванняюридичних та 56 тисяч фізичних осіб.
Нагадаємо, ставка військового збору становить 1,5 відсотка від суми
доходів, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. Його
платниками є фізичні особи-резиденти та нерезиденти, які отримують доходи
в Україні.
Руслан Рачинський: "У січні запоріжці сплатили до місцевих бюджетів
724 мільйони гривень податків і зборів"
За перший місяць 2020 року до місцевих бюджетів регіону надійшло 724
мільйони гривень податків і зборів. Зростання до аналогічного періоду
минулого року склало майже 59 мільйонів або 9 відсотків. Про це повідомив
в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан
Рачинський, який підкреслив, що лідерами з наповнення скарбниць громад
стали запорізькі роботодавці, підприємці та землекористувачі.
Так, з початку року до бюджетів було сплачено майже 454 мільйона
гривень податку на доходи фізичних осіб, що на 49,4 мільйона або на 12
відсотків більше, ніж у січні 2019 року.
Суб'єкти малого, середнього підприємництва та аграрії спрямували 149
мільйонів гривень єдиного податку, зокрема СПД-фізичні особи – майже 85
мільйонів, що на 8,5 мільйона більше, ніж торік, СГД-юридичні особи – 15
мільйонів, що перевищило минулорічну сплату на 1,3 мільйона.
Оподаткування земельних ділянок додало місцевим громадам 79,3
мільйона, порівняно із січнем 2019 року сума надходжень плати за землю
збільшилась на 6,3 мільйона або 8,6 відсотка. При цьому понад 71 мільйон
забезпечили юридичні та 8,2 мільйона – фізичні особи.
Крім того, запоріжці сплатили 18,6 мільйона гривень податку на
нерухомість, майже 15 мільйонів гривень акцизного податку з роздрібного
продажу підакцизних товарів, 2,4 мільйона гривень плати за ліцензії тощо.
"Деклараційний кешбек": запоріжцям повернули 13,7 мільйона гривень
сплаченого податку
У минулому році 7632 мешканця Запорізького регіону отримали
податкову знижку. Про це повідомив в. о. начальника Головного управління
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ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський. Кількість декларантів
порівняно з попереднім роком зросла на шість відсотків.
За результатами розрахунків громадянам повернули 13,7 мільйона
гривень раніше сплаченого податку на доходи фізичних осіб, тобто, у
середньому, близько двох тисяч кожному.
Із початком цьогорічної кампанії декларування запоріжці можуть подати
документи на отримання знижки, якщо у 2019 році вони мали певні витрати.
Це можна зробити у податковій інспекції за місцем проживання
(https://zp.tax.gov.ua/dfs-u-regioni/golov-upr/teritorialni-organi/) або в онлайн
режимі в Електронному кабінеті платника (https://cabinet.tax.gov.ua/) у
приватній частині, вхід до якої здійснюється за допомогою кваліфікованого
електронного підпису.
Нагадаємо, до податкової знижки можна включати такі витрати:
- сплата за своє навчання і навчання члена сім'ї першого ступеня
споріднення;
- частина суми відсотків, сплачених за користування іпотечним
житловим кредитом;
- благодійні внески неприбутковим організаціям;
- страхові платежі і пенсійні внески, сплачені громадянином
страховикові-резидентові, недержавному пенсійному фонду, банківській
установі за договорами довгострокового страхування життя і недержавного
пенсійного забезпечення;
- витрати за переобладнання власного транспортного засобу на
альтернативні види біопалива;
- оплату допоміжних репродуктивних технологій, вартість державних
послуг і державного мита, пов'язаних з усиновленням дитини та інші.
Руслан Рачинський: "Запорізький бізнес сплатив до держбюджету
понад 600 мільйонів"
У січні запорізькі платники податків спрямували до державного бюджету
601,5 мільйона гривень, що на 58 мільйонів більше, ніж у січні 2019 року (без
врахування показників великих платників, які зареєстровані в Запорізькому
управлінні Офісу ВПП ДПС). Про це повідомив в. о. начальника Головного
управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський.
Переважну частину доходів державної скарбниці сформував податок на
додану вартість. З початку року запорізькі компанії і підприємці сплатили
375,6 мільйона гривень ПДВ. Зростання до аналогічного періоду минулого
року склало 52,6 мільйона або 16 відсотків.
Податку на доходи фізичних осіб надійшло 151,3 мільйона гривень, що
перевищило минулорічні показники на 16,5 мільйона або 12 відсотків.
Також з доходів фізичних осіб до держбюджету направлено 47,6
мільйона гривень військового збору, це на 4,9 мільйона або на 11,4 відсотка
більше за січневі показники попереднього року.
Крім того, підприємства регіону сплатили 12,8 мільйона гривень податку
на прибуток, 5,8 мільйона гривень акцизного податку з ввезених на
територію України підакцизних товарів, 723 тисячі гривень рентної плати за
використання природних ресурсів, 702 тисячі гривень екологічного податку
тощо.
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Детінізація обігу запорізьких земель по-новому:
інтерактивні інструменти
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
України провело селекторну нараду з керівниками органів влади у регіонах,
присвячену боротьбі з тіньовим обігом землі.
Від Запорізької області участь у заході взяли в. о. директора
Департаменту агропромислового розвитку та захисту довкілля Запорізької
облдержадміністрації Андрій Поляков, представники Головного управління
ДПС у Запорізькій області та інших державних органів влади регіону.
Заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України Тарас Висоцький презентував нову інтерактивну
систему, яка допоможе створити рівні правила перебування на ринку землі
та підвищить податкові надходження до місцевих бюджетів. Ця система, що
базується на супутникових даних, дозволяє виявити незареєстровані земельні
ділянки. У подальшому отримані данні використовуватимуться для
контрольних заходів та реагування відповідно до норм діючого
законодавства.
Також під час наради було наголошено на необхідності посилити
взаємодію органів державної влади та місцевого самоврядування, у тому
числі об'єднаних територіальних громад, податкової служби та підприємств.
Тарас Висоцький зазначив, що громадський контроль сприятиме спільній
роботі у виявленні порушень земельного законодавства, зокрема, фактів
захоплення і незаконного використання земельних ділянок. Ефективне
впровадження прозорого моніторингу позитивно вплине на наповнення
місцевих бюджетів платою за землю та податком на доходи фізичних осіб з
оренди.

