Бердянське управління ГУ ДПС
у Запорізькій області повідомляє
Шановні бердянці та мешканці Приморського району!
20 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.
Запрошуємо 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»
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
Бердянські та приморські платники спрямували
до держбюджету 40 мільйонів
У січні 2020 року від суб'єктів господарювання міста Бердянськ,
Бердянського та Приморського районів до державного бюджету надійшло
40 мільйонів гривень. Про це повідомила начальниця Бердянського
управління ГУ ДПС у Запорізькій області Оксана Федорова.
Переважну частину доходів скарбниці сформував податок на додану
вартість. З початку року бердянські та приморські підприємства і підприємці
сплатили майже 24,6 мільйона гривень.
Також до держбюджету спрямовано 10,7 мільйона гривень податку на
доходи фізичних осіб, 3,2 мільйона гривень військового збору, 0,8 мільйона
гривень податку на прибуток, 39,2 тисячі гривень рентної плати за
використання природних ресурсів, 100 тисяч гривень екологічного податку
тощо.
Бердянські та приморські власники елітних авто спрямували до
місцевих бюджетів понад 60 тисяч гривень
За перший місяць 2020 року надходження транспортного податку до
місцевих бюджетів м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів
склали 61,6 тисячі.

2
Як повідомила начальниця Бердянського управління ГУ ДПС у
Запорізькій області Оксана Федорова,
вся
сума податку 61,6 тисячі
надійшла від юридичних осіб.
Найбільші відрахування "автоподатку" забезпечили власники автомобілів
Приморського району – 33,3 тисячі, до скарбниці м. Бердянськ перераховано
28,3 тисячі гривень.
Фахівці Бердянського управління нагадують, що транспортний податок
входить до складу податку на майно. Об’єктом оподаткування транспортним
податком є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти
років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375
розмірів мінімальної заробітної плати (у 2019 році – понад 1,56 млн гривень).
Ставка податку становить 25 тисяч гривень на рік.
Перелік легкових транспортних засобів, за які необхідно сплачувати
податок, розміщено на сайтах ДПС та Мінекономрозвитку:
http://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/pereliki-/334862.html,
http://www.me.gov.ua/Vehicles/CalculatePrice?lang=uk-UA.

Новини законодавства
Сім причин, чому «пРРОсто» зручне для бізнесу
Бердянське управління ГУ ДПС у Запорізькій області нагадує, що
19.04.2020 наберуть чинності нові норми у застосуванні реєстраторів
розрахункових операцій (далі – РРО), зокрема – запроваджуються програмні
РРО.
Переваги застосування програмних РРО:
► виключно онлайн реєстрація та онлайн передача (отримання) даних;
► Z-звіт створюється в автоматичному режимі, без ризику санкцій за
його не створення для платника;
► з’являється альтернатива класичним РРО, які коштують платникам
мінімум 200 грн щомісяця для кожного РРО. Тепер користувачі зможуть
користуватися безкоштовним рішенням;
► дозволяє працювати в режимі offline (до 36 годин разово та не більше
168 годин протягом календарного місяця), а потім надіслати звіт до ДПС;
► ДПС надаватиме інформаційну підтримку та допомогу у користуванні
новими програмними РРО;
► суб’єкт господарювання на свій власний вибір може використовувати
або класичний, або програмний РРО в залежності від своїх потреб;
► нові мобільні точки продаж (кава машини, мобільні продажі тощо).
Набрав чинності Закон України про функціонування ДПС та
Держмитслужби у форматі єдиних юридичних осіб
13 лютого 2020 року набрав чинності Закон України від 14 січня 2020
року № 440-ІХ «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких
інших законів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи»
(далі – Закон № 440).
Основна мета Закону № 440 – забезпечити функціонування ДПС та
Держмитслужби у форматі єдиних юридичних осіб.
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Водночас Закон № 440 вносить зміни до Закону України від 08 липня
2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами і
доповненнями.
Законом № 440, зокрема встановлено:
● податкові органи повідомлятимуть не лише Пенсійний фонд України, а
й фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування, про
взяття на облік платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування (далі – єдиний внесок) із зазначенням податкового
органу, в якому взято на облік такого платника;
● від ДПС України до Міністерства фінансів України переходять
повноваження щодо встановлення форм, строків і порядку прийняття та
обробки звітності, зокрема в електронній формі, від платників щодо
нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску;
● до реєстру страхувальників буде внесено інформацію про
реєстраційний номер платника єдиного внеску;
● не підлягають оскарженню зобов’язання зі сплати єдиного внеску,
самостійно визначені платником;
● якщо платник єдиного внеску протягом 10 календарних днів з дня
отримання вимоги не сплатив зазначені у ній суми недоїмки та штрафів
разом з нарахованою пенею, не узгодив вимогу з податковим органом
шляхом оскарження в адміністративному або в судовому порядку або не
сплатив узгоджену суму недоїмки протягом 10 календарних днів з дня
отримання узгодженої вимоги, тоді податковий орган надсилає до підрозділу
державної виконавчої служби узгоджену вимогу про сплату недоїмки в
електронній формі (до початку функціонування Єдиного державного реєстру
виконавчих документів).
Закон № 440 опубліковано в офіційному виданні «Голос України» від
12.02.2020 № 27.

Деклараційна кампанія – 2020
Три способи декларування доходів – оберіть зручніший
Бердянське управління ГУ ДПС у Запорізькій області нагадує
громадянам, що податкова декларація про майновий стан і доходи подається
громадянами до контролюючого органу за місцем реєстрації платника
податку в один із таких способів, за його вибором:
• особисто платником або уповноваженою на це особою;
• надсилається поштою з повідомленням про вручення та описом
вкладення;
• засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням
умови щодо реєстрації електронного підпису в порядку, визначеному
законодавством.
При цьому поштове відправлення слід здійснити не пізніше, ніж за п’ять
днів до закінчення граничного терміну подання декларації, встановленого
статтею 49 Податкового кодексу України, а при поданні в електронній формі
– не пізніше закінчення останньої години дня, у якому минає такий
граничний термін (п. 49.5 ст. 49 Податкового кодексу України).
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За інформацією щодо порядку заповнення податкової декларації про
майновий стан і доходи звертайтеся до Центрів обслуговування платників
Бердянського управління ГУ ДПС у Запорізькій області за адресою:
м. Бердянськ, пр. Праці, 20, перший поверх; м. Приморськ, вул. Соборна, 63.
Оподаткування доходів від продажу самостійно вирощеної продукції
тваринництва
Перелік доходів, які включаються до загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу платника податку, визначено п. 164.2 ст. 164 ПКУ.
Не
включаються
до
розрахунку
загального
місячного
(річного)
оподатковуваного доходу фізичної особи (не підлягають оподаткуванню)
доходи, отримані від продажу власної продукції тваринництва груп 1-5,15,16
та 41 УКТ ЗЕД , якщо сума доходу сукупно за рік не перевищує 50 розмірів
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного
(податкового) року( в 2019 році – 208650 грн.) Такі фізичні особи здійснюють
продаж зазначеної продукції без отримання довідки про наявність земельних
ділянок.
Якщо сума отриманого доходу перевищує встановлений ПКУ розмір,
фізична особа зобов’язана падати до контролюючого органу довідку про
самостійне
вирощування,
розведення,
відгодовування
продукції
тваринництва, що видається у довільній формі радою, за місцем податкової
адреси (місцем проживання) власника продукції тваринництва. Якщо
довідкою підтверджено вирощування проданої продукції тваринництва
безпосередньо платником податку, оподаткуванню підлягає дохід, що
перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на
1 січня звітного (податкового) року.
Якщо таким платником податку не підтверджено самостійного
вирощування, розведення, відгодовування продукції тваринництва, доходи
від продажу якої він отримав, такі доходи підлягають оподаткуванню на
загальних підставах.
Отже, якщо фізичною особою протягом 2019 року отримано доходи, які
перевищують норми, встановлені пп. 165.1.24 ст. 165 ПКУ, та з яких не
утримано ПДФО та військовий збір, така фізична особа зобов’язана подати
податкову декларацію про майновий стан і доходи та сплатити податкові
зобов’язання у визначений законодавством строк.
Чи можна повернути частину коштів, сплачених за навчання
в інтернатурі
З 1 січня в Україні триває кампанія декларування доходів, отриманих
громадянами у 2019 році. Це означає, що у термін до 30 квітня 2020 року
громадяни, які отримали доходи, неоподатковані під час їх виплати,
зобов’язани подати декларацію про майновий стан і доходи.
Водночас, мешканці області, які протягом звітного 2019 року сплачували
за навчання (вітчизняні заклади дошкільної, позашкільної, загальної
середньої, професійної (професійно-технічної та вищої освіти) платника
податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення, можуть подати
декларацію з метою отримання податкової знижки.
Оскільки
інтернатура
(спеціалізація)
є
обов’язковою
формою
післядипломної підготовки випускників усіх факультетів медичних і
фармацевтичних вищих закладів освіти, після закінчення якої
їм
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присвоюється кваліфікація лікаря або провізора - спеціаліста певного фаху,
а навчання в інтернатурі це невід’ємна ланка безперервного процесу
підготовки у вищому медичному і фармацевтичному закладах освіти фахівців
за напрямом професійного спрямування, то суми коштів, сплачених
платником податку на користь вищих медичних і фармацевтичних закладів
освіти для компенсації вартості навчання такого платника податку або члена
його сім’ї першого ступеня споріднення у інтернатурі, при додержанні всіх
норм ст. 166 ПКУ, можуть прийматися у розрахунок податкової знижки
такого платника податку за звітний рік.
Чи має право на податкову знижку фізична особа-підприємець?
Податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб’єктами
господарювання, – це документально підтверджена сума (вартість) витрат
платника податку – резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у
резидентів - фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку
дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу,
одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати
(п.п.14.1.170 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України).
Заробітна плата – це основна та додаткова заробітна плата, інші
заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються)
платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму згідно із законом
(п.п. 14.1.48 п.14.1 ст.14 ПКУ).
Порядок застосування податкової знижки передбачений ст.166
ПКУ, підпункт 166.4.2 якої встановлює, що загальна сума податкової знижки,
нарахована платнику податку в звітному податковому році, не може
перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника
податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням
положень п. 164.6 ст. 164 ПКУ.
Отже, фізична особа – підприємець не має право на податкову знижку
щодо доходів, одержаних від підприємницької діяльності.
Разом з тим, право на податкову знижку має фізична особапідприємець, яка одночасно є найманою особою, виключно до доходів,
одержаних у вигляді заробітної плати протягом звітного податкового року.
Декларування 2020
Задекларуйте доходи, отримані в 2019 році
З 01.01.2020 року стартувала кампанія декларування громадянами
доходів, одержаних протягом 2019 року.
Декларація подається за формою, затвердженою наказом МФУ від
02.10.15 № 859 (у редакції від 25.04.2019 № 177).
Податкова декларація про майновий стан і доходи обов’язково 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;
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доходів від податкових агентів доходів, 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, у разі якщо його сума перевищує 25% однієї мінімальної
заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного
податкового року, а також інвестиційних доходів;
- іноземного доходу;
- в інших передбачених Кодексом випадках.
Податкова декларація подається платниками податків за місцем своєї
податкової адреси в один із таких способів (за вибором):
- особисто або уповноваженою на це особою;
- поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
- засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням
вимог законів щодо електронного документообігу.
При цьому, обов’язок щодо подання податкової декларації вважається
виконаним і декларація не подається, якщо отримані, зокрема, доходи:
- від податкових агентів, які не включаються до загального місячного
(річного) оподатковуваного доходу;
виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру
нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо
передбачених ІV розділом Кодексу;
від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному
посвідченні договорів за якими був сплачений податок на доходи фізичних
осіб та військовий збір;
у вигляді об’єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою
ставкою податку та/або з яких сплачено податок на доходи фізичних осіб і
військовий збір.
Декларування 2020:
Кому і в який термін необхідно подати декларацію про майновий стан
і доходи?
З початку 2020 року стартувала кампанія декларування громадянами
доходів, одержаних протягом 2019 року.
Громадяни, які подають податкові декларації про майновий стан і
доходи розподіляються на дві категорії:
❖
особи, які зобов’язані подати річну декларацію (обов’язок щодо
подання декларації у платників податків виникає 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,
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прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не
пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної
давності, якщо його сума перевищує 25 відсотків однієї мінімальної
заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного
податкового року; інвестиційні доходи;
- іноземного доходу;
- в інших передбачених Кодексом випадках.
❖
особи, які мають право подати декларацію з метою отримання
податкової знижки.
Податкова декларація подається за формою, затвердженою наказом
МФУ від 02.10.2015 №859 (у редакції від 25.04.2019 №177) за місцем
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.
Податкова декларація про майновий стан і доходи подається в такі
граничні строки:
- для громадян, які зобов’язані подати податкову декларацію – до 01
травня року, що настає за звітним (граничний термін подання декларації за
звітний 2019 рік – 30 квітня 2020 року);
- для громадян, які мають право на податкову знижку – по 31.12.2020
(включно).
При направленні декларації засобами електронного зв’язку можливо
скористатися електронним сервісом в «Електронному кабінеті», який
передбачає часткове автоматичне заповнення декларації на підставі
облікових даних платника, відомостей щодо нарахованих (виплачених)
доходів, наявних в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та
відомостей щодо об’єктів нерухомого (рухомого) майна.
Вхід
до
Електронного
кабінету
здійснюється
за
адресою:
https://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС.
Оподаткування боргу, що анульований кредитором до закінчення
строку позовної давності
З метою оподаткування податком на доходи фізичних осіб, до загального
місячного (річного) оподатковуваного доходу включається дохід, отриманий
платником податку як додаткове благо (крім випадків, передбачених ст. 165
ПКУ) 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, у разі якщо
його сума перевищує 25% однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку
на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року (у 2020 році 1180,75 грн. (4723 грн. х 25%)) (п.п. 164.2.17 «д» ст. 164 Податкового
кодексу).
При цьому кредитор зобов’язаний повідомити платника податку –
боржника шляхом направлення рекомендованого листа з повідомленням про
вручення або шляхом укладення відповідного договору, або надання
повідомлення боржнику під підпис особисто про прощення (анулювання)
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боргу та включити суму прощеного (анульованого) боргу до податкового
розрахунку суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь.
Дохід, отриманий платником податку як додаткове благо у вигляді
основної суми боргу (кредиту), прощеного (анульованого) кредитором за його
самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до
закінчення строку позовної давності, що перевищує у 2020 році – 1180,75
грн. включається до його оподатковуваного доходу та відображається в
податковому розрахунку за ф. 1ДФ під ознакою доходу «126».
Не включається до оподатковуваного доходу сума, що не перевищує у
2020 році – 1180,75 грн., та суми процентів, комісії та/або штрафних санкцій
(пені), прощених (анульованих) кредитором за його самостійним рішенням, не
пов’язаним із процедурою його банкрутства, до закінчення строку позовної
давності (такі доходи відображаються у податковому розрахунку за ф. 1ДФ
під ознакою доходу «189»).
Декларування 2020
Податкова знижка на частину суми процентів, сплачених за іпотечним
кредитом
З 1 січня 2020 року розпочалася кампанія декларування доходів,
отриманих фізичними особами у минулому році.
Під час кампанії декларування податкові декларації про майновий стан і
доходи подають громадяни, які зобов’язані декларувати свої доходи, а також
особи, які мають право добровільно подати декларацію для застосування
права на податкову знижку.
Податкова декларація про майновий стан і доходи подається за новою
формою, затвердженою наказом МФУ від 02.10.15 №859 (у редакції від
25.04.2019 №177).
Зокрема, 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.
Для громадян, які подають декларацію з метою отримання податкової
знижки за 2019 рік, строки для подання декларації по 31.12.2020
(включно).
Платник податку має право включити до податкової знижки у
зменшення оподатковуваного доходу за наслідками звітного податкового
року фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати,
зокрема, частину суми процентів, сплачених ним за користування іпотечним
житловим кредитом, що визначається відповідно до ст. 175 Податкового
кодексу (п.п. 166.3.1 ст. 166 ПКУ).
Таке право на податкову знижку виникає в разі якщо за рахунок
іпотечного житлового кредиту будується чи купується житловий будинок
(квартира, кімната), визначений платником податку як основне місце його
проживання, зокрема, згідно з позначкою в паспорті про реєстрацію за
місцезнаходженням такого житла.
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До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом
звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені
відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема,
квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими
ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт,
послуг) і їх покупця (отримувача).
Оригінали таких документів не надсилаються податковому органу, але
підлягають зберіганню платником податку протягом строку давності,
встановленого ПКУ (п. 166.2.2 ст. 166 ПКУ).
Кредитні договори платника податку, який бажає нарахувати податкову
знижку на частину суми процентів, сплачених ним за користування
іпотечним житловим кредитом, повинні відповідати, зокрема, таким умовам:
- у кредитному договорі зазначено, що ціллю його надання є придбання
(будівництво) житла, яке приймається кредитором у заставу; - до кредитного
договору в обов’язковому порядку має бути укладений договір іпотеки
(застави) нерухомого майна, що придбавається чи будується, який є
невід’ємним доповненням до такого кредитного договору; - договір іпотеки
(застави) обов’язково має бути нотаріально посвідченим.
Отже, платник податку - резидент має право включити до податкової
знижки частину суми процентів за користування іпотечним житловим
кредитом за умови наявності документального підтвердження витрат, що
включаються до податкової знижки:
- кредитного договору та нотаріально завіреного договору іпотеки;
- відповідних платіжних документів, в яких чітко визначено суму
сплачених відсотків за користування іпотечним кредитом та прізвище, ім’я,
по-батькові платника податку як платника цих процентів (рахунок з
відбитком каси про перерахування коштів, платіжне доручення банку з
відміткою про перерахування коштів);
- паспорта платника податку з позначкою про реєстрацію за
місцезнаходженням житлового будинку (квартири, кімнати), щодо якого
оформлено іпотечний житловий кредит.
Для прискорення проведення податковим органом розрахунку сум, що
підлягають поверненню з бюджету, і забезпечення правильності визначення
зазначених сум доцільно надавати до податкової інспекції копії зазначених
документів.

Роз’яснення законодавства
Яка сума неоподатковуваного мінімуму доходів громадян?
Бердянське управління ГУ ДПС у Запорізькій області інформує, що
відповідно до п. 5 підрозд. 1 розд. ХХ «Перехідні положення» Податкового
кодексу України (далі – ПКУ) якщо норми інших законів містять посилання на
неоподатковуваний мінімум доходів громадян, то для цілей їх застосування
використовується сума в розмірі 17,0грн., крім норм адміністративного та
кримінального законодавства в частині кваліфікації адміністративних або
кримінальних правопорушень, для яких сума неоподатковуваного мінімуму
встановлюється на рівні податкової соціальної пільги, визначеної п.п. 169.1.1
п. 169.1 ст. 169 розд. IV ПКУ для відповідного року.
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Згідно з п.п. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 ПКУ податкова соціальна пільга
надається в розмірі, що дорівнює 50 відсоткам розміру прожиткового
мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому
законом на 1 січня звітного податкового року, - для будь-якого платника
податку.
Довідково: прожитковий мінімум з 01 січня 2020 - 2102,0грн.
Які платники єдиного податку не застосовують РРО з 19 квітня 2020?
Бердянське управління ГУ ДПС у Запорізькій області нагадує, що правові
засади застосування реєстраторів розрахункових операцій та програмних
реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського
харчування та послуг визначає Закон України від 06.07.1995 №265/95-ВР
«Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг», до якого Законом від 20.09 2019 № 128IX внесено зміни, що набувають чинності з 19 квітня 2020 року.
З урахуванням внесених змін, РРО та/або програмні РРО не
застосовуються
платниками
єдиного
податку
першої
групи.
Крім того, до 01 жовтня 2020 року РРО та/або програмні РРО не
застосовуються платниками єдиного податку ІІ-ї – ІV-ї груп (ФОП) незалежно
від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року
не
перевищує
1000000
грн.,
крім
тих,
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.
Що є виробами медичного призначення та лікарськими засобами?
Бердянське управління ГУ ДПС у Запорізькій області інформує, що з
метою застосування реєстраторів розрахункових операцій, виробами
медичного призначення (медичними виробами) є будь-який інструмент,
апарат, прилад, пристрій, програмне забезпечення, матеріал або інший виріб,
призначені для діагностики, лікування, профілактики організму людини та
(або) забезпечення таких процесів - це визначено абз.30 ст. 2 Закону України
від 06 .07.1995 № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових
операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», із змінами та
доповненнями.
Водночас, абз.2 ст. 2 Закону України від 04.04.1996 №123/96-ВР «Про
лікарські засоби» із змінами та доповненнями встановлено, що лікарський
засіб – будь-яка речовина або комбінація речовин (одного або декількох
активних фармацевтичних інгредієнтів (далі – АФІ) та допоміжних речовин)),
що має властивості та призначена для лікування або профілактики
захворювань у людей, чи будь-яка речовина або комбінація речовин (одного
або декількох АФІ та допоміжних речовин), яка може бути призначена для
запобігання вагітності, відновлення, корекції чи зміни фізіологічних функцій
у людини шляхом здійснення фармакологічної, імунологічної або метаболічної
дії або для встановлення медичного діагнозу.
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Нові правила застосування РРО не поширюються на представників
мікробізнесу
Бердянське управління ГУ ДПС у Запорізькій області інформує, що
Закони України від 20.09.2019 №128-ІХ «Про внесення змін до Закону
України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері
торгівлі, громадського харчування та послуг" та інших законів України щодо
детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг» та «Про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і
послуг», які набирають чинності у 2020 році та розширюють сферу
застосування реєстраторів розрахункових операцій, не передбачають
тотальної фіскалізації. Дія названих Законів не буде поширюватись на
суб’єктів господарювання, які належать до мікробізнесу.
Так, нові правила застосування РРО не будуть розповсюджуватись на:
- суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему
оподаткування та належать до І-ї групи платників єдиного податку, річний
дохід яких не перевищує 300,0тис.грн., а після набрання чинності
законопроектом №1210 - річний дохід яких не перевищує 1,0 млн.грн.
- фізичних осіб, які продають на ринку вживані речі, продукти власного
підсобного господарства.
Можуть не застосовувати програмний РРО самозайняті особи, до
прикладу, айтішники, юристи, консультанти та інші самозайняті особи, в
тому числі й ті, хто працює на третій групі спрощеної системи
оподаткування, в разі якщо:
- їх клієнти розраховуються з ними виключно у безготівковій формі без
застосування платіжних карток і перераховують їм кошти на поточний
рахунок банківським переказом;
- клієнт у касі банку вносить готівку для подальшого її зарахування на
поточний рахунок продавця.
Сплата земельного податку за земельні ділянки, які перебувають у
власності малолітніх та неповнолітніх дітей
Нормами Податкового Кодексу визначено, що платниками земельного
податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та
землекористувачі, а об’єктами оподаткування – земельні ділянки, які
перебувають у власності або користуванні, та земельні частки (паї), які
перебувають у власності.
Земельний податок нараховується на підставі даних державного
земельного кадастру.
Перелік категорій фізичних осіб, які звільняються від сплати земельного
податку, визначено у п. 281.1 ст. 281 ПКУ, але пільги щодо сплати земельного
податку
для
малолітніх
та
неповнолітніх
дітей
не
передбачені.
Сімейним кодексом визначено, що правовий статус дитини має особа до
досягнення нею повноліття. Малолітньою вважається дитина до досягнення
нею чотирнадцяти років. Неповнолітньою вважається дитина у віці від
чотирнадцяти до вісімнадцяти років.
Відповідно до п.1 ст.34 Цивільного кодексу України, повну цивільну
дієздатність має фізична особа, яка досягла вісімнадцяти років (повноліття).
У разі, якщо дитина або особа, дієздатність якої обмежена, не може
самостійно здійснювати свої права, ці права здійснюють батьки, опікуни або
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самі ці особи за допомогою батьків чи піклувальника - це передбачає ст.14
Сімейного кодексу.
Поряд з цим, п.99.2 ст. 99 ПКУ встановлено, що грошові зобов’язання
малолітніх/неповнолітніх осіб виконуються їх батьками (усиновителями),
опікунами (піклувальниками) до набуття малолітніми/неповнолітніми особами
цивільної дієздатності в повному обсязі.
Батьки (усиновителі) малолітніх/неповнолітніх і малолітні/неповнолітні у
разі невиконання грошових зобов’язань малолітніх/неповнолітніх несуть
солідарну майнову відповідальність за погашення грошових зобов’язань
та/або податкового боргу.
Отже, земельний податок за земельні ділянки, що знаходяться у власності
малолітніх та неповнолітніх дітей, нараховується на загальних підставах і
сплачується батьками, опікунами або самими малолітніми та неповнолітніми
дітьми за допомогою батьків чи піклувальників.
За якою ознакою відображається у формі №1-ДФ дохід від надання
в оренду майна?
Бердянське управління ГУ ДПС у Запорізькій області інформує, що у разі
оренди суб’єктом господарювання (юридичною особою або фізичною особоюпідприємцем) майна у фізичної особи, податковим агентом є орендар.
Податковий агент нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід
на користь платника податку, при цьому він зобов’язаний утримувати із
суми такого доходу та за його рахунок податок на доходи фізичних осіб,
використовуючи відповідну ставку податку. Дохід у вигляді орендної плати
оподатковується за ставкою 18%. Крім того, із такого доходу слід утримати
військовий збір за ставкою 1,5%.
Утримані ПДФО та військовий збір сплачуються до бюджету під час
виплати оподатковуваного доходу.
У формі №1-ДФ сума виплаченого фізичній особі доходу у вигляді
орендної плати за майно відображається суб’єктом господарювання податковим агентом:
- у разі оренди нерухомого майна під ознакою доходу «106» ,
- у разі оренди рухомого майна (транспорт, обладнання, устаткування,
тощо) - під ознакою доходу «127».
Сплата узгодженого податкового зобов’язання платником
Бердянське управління ГУ ДПС у Запорізькій області нагадує платникам
податків, що податкове зобов’язання, самостійно обчислене і зазначене у
податковій декларації або уточнюючому розрахунку, що подані до
контролюючого органу у встановлені Податковим кодексом України (далі ПКУ) терміни, вважається узгодженим.
У разі , якщо сума грошового зобов’язання розраховується
контролюючим органом, платник податків не несе відповідальності за
своєчасність, достовірність і повноту нарахування такої суми, проте несе
відповідальність за своєчасне та повне погашення нарахованого узгодженого
грошового зобов’язання та має право оскаржити зазначену суму.
День закінчення процедури адміністративного оскарження вважається
днем узгодження грошового зобов’язання платника податків.
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При зверненні платника податків до суду з позовом щодо визнання
протиправним та/або скасування рішення контролюючого органу грошове
зобов’язання вважається неузгодженим до дня набрання судовим рішенням
законної сили.
Підпунктом 49.20 ст. 49 ПКУ встановлено, що якщо останній день строку
подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то
останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає
за вихідним або святковим днем.
Водночас, окремої норми щодо перенесення граничного терміну сплати
податкового зобов’язання не передбачено.
Отже, граничні терміни сплати податків і зборів (крім єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄВ)) не
переносяться, якщо останній день строку їх сплати припадає на вихідний або
святковий день, а також у зв’язку з перенесенням термінів подання
податкових декларацій. Тому податкові зобов’язання необхідно сплатити
напередодні встановленого граничного терміну.
Звертаємо увагу, що особливості сплати ЄВ встановлені Інструкцією про
порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування, затвердженою наказом Міністерства
фінансів України від 20.04.2015 № 449 із змінами та доповненнями.
Справляння збору за спеціальне використання рибних та інших водних
живих ресурсів у 2020 році
Плата за спеціальне використання рибних та інших водних живих
ресурсів (далі – Плата) відсутня у переліку загальнодержавних, місцевих
податків та зборів, визначених статтями 9 та 10 Податкового кодексу
України (далі – ПКУ).
Законодавство, яким передбачено справляння платежів за спеціальне
використання рибних та інших водних живих ресурсів, це:
1. Інструкція про порядок обчислення та внесення платежів за спеціальне
використання рибних та інших водних живих ресурсів (далі – Інструкція),
затверджена спільним наказом Держкомрибгоспу, Мінекономіки, Мінфіну,
Мінекобезпеки та ДПА України від 24.12.1999 № 167/156/299/300/650,
зареєстрованим у Мін’юсті 14.01.2000 за № 17/4238.
2. Порядок справляння збору за спеціальне використання рибних та
інших водних живих ресурсів, затверджений постановою Кабінету Міністрів
України від 06 квітня 1998 року № 449 із змінами та доповненнями (далі –
Порядок № 449).
3. Закон України від 13 грудня 2001 року № 2894-III «Про тваринний
світ» із змінами.
4. Закон України від 25 червня 1991 року № 1264-ХІІ «Про охорону
навколишнього природного середовища» із змінами.
Збір за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів
(далі – Збір) – це сума авансового платежу за одержання користувачами квот
вилову в розмірі 5 відсотків вартості квоти, щоквартальний збір за
фактичний вилов рибних та інших водних живих ресурсів із зменшенням на
суму авансового платежу і витрат на здійснення в попередні періоди
рибоводно-меліоративні роботи та роботи з відтворення рибних та інших
водних живих ресурсів (абз. 2 п. 5 Порядку № 449).
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Довідково:
Постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 482
«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 06 квітня
1998 року № 449» (далі – Постанова № 482) внесено зміни до Постанови №
449 та Порядку № 449, які набрали чинності з 20 травня 2011 року, зокрема,
змінено назву платежу і замість плати він став збором за спеціальне
використання рибних та інших водних живих ресурсів.
До 19 травня 2011 року (включно) застосовуються нормативи плати за
спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів,
затверджені Постановою № 449, а з 20 травня 2011 року діють нові розміри
збору за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів,
затверджені Постановою № 482.
Звертаємо увагу! З метою правильності визначення задекларованих
платниками зобов’язань з Збору та достовірного відображення нарахувань у
інтегрованій картці платника податків, а також враховуючи, що Розрахунок
платежів за спеціальне використання рибних та інших водних живих
ресурсів (далі – Розрахунок) затверджено у 2000 році і в ньому відсутня
колонка «нарахування з початку року за попередній звітний період», а
зазначено лише колонку «нараховано за звітний період, грн», то платникам
необхідно подавати звітність за квартал, а не з початку року, тобто
поквартально, а не наростаючим підсумком.
Граничні терміни подання Розрахунку та сплати платежів за спеціальне
використання рибних та інших водних живих ресурсів у 2020 році:
Останній день
Податковий (звітний)
Останній день
подання Розрахунку
квартал
сплати збору (включно)
(включно)
ІV квартал 2019 року
20 січня 2020 року
24 січня 2020 року
I квартал 2020 року
17 квітня 2020 року
24 квітня 2020 року
ІІ квартал 2020 року
20 липня 2020 року
24 липня 2020 року
ІІІ квартал 2020 року
20 жовтня 2020 року
23 жовтня 2020 року
ІV квартал 2020 року
20 січня 2021 року
25 січня 2021 року
Детально про основні аспекти, які повинні знати платники збору за
спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів, можливо
ознайомитись
на
офіційному
вебпорталі
ДПС
України
за
посиланням: https://tax.gov.ua/nove-pro-podatki--novini-/408073.html
За порушення граничних термінів реєстрації ПН/РК в ЄРПН
передбачена відповідальність
Відповідно до п. 120¹.1 ст. 120¹ Податкового кодексу України (далі – ПКУ)
порушення платниками ПДВ граничного строку, передбаченого ст. 201 ПКУ,
для реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування до такої
податкової накладної (далі – ПН/РК) в Єдиному реєстрі податкових
накладних (далі – ЄРПН) (крім ПН, що не надається отримувачу (покупцю),
складеної на постачання товарів/послуг для операцій, які звільнені від
оподаткування або які оподатковуються за нульовою ставкою) тягне за
собою накладення на платника ПДВ, на якого відповідно до вимог статей 192
та 201 ПКУ покладено обов’язок щодо такої реєстрації, штрафу у розмірі:
- 10 відсотків суми ПДВ, зазначеної в таких ПН/РК, – у разі порушення
строку реєстрації до 15 календарних днів;

15
- 20 відсотків суми ПДВ, зазначеної в таких ПН/РК, – у разі порушення
строку реєстрації від 16 до 30 календарних днів;
- 30 відсотків суми ПДВ, зазначеної в таких ПН/РК, – у разі порушення
строку реєстрації від 31 до 60 календарних днів;
- 40 відсотків суми ПДВ, зазначеної в таких ПН/РК, – у разі порушення
строку реєстрації від 61 до 365 календарних днів;
- 50 відсотків суми ПДВ, зазначеної в таких ПН/РК, – у разі порушення
строку реєстрації на 366 і більше календарних днів.
У разі зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН згідно з п. 201.16 ст. 201 ПКУ
штрафні санкції, передбачені п. 120¹.1 ст. 120¹ ПКУ, не застосовуються на
період зупинення такої реєстрації до прийняття рішення щодо відновлення
реєстрації таких ПН/РК згідно з п.п. 201.16.4 п. 201.16 ст. 201 ПКУ.
У разі реєстрації ПН/РК до початку проведення перевірки, предметом
якої є дотримання вимог ПКУ щодо своєчасності реєстрації таких документів
в ЄРПН, штрафні санкції, передбачені п. 120¹.2 ст. 120¹ ПКУ, не
застосовуються.
Відповідно до п. 120¹.2 ст. 120¹ ПКУ відсутність реєстрації протягом
граничного строку, передбаченого ст. 201 ПКУ, ПН/РК в ЄРПН (крім ПН, що
не
надається
отримувачу
(покупцю),
складеної
на
постачання
товарів/послуг для операцій: які звільнені від оподаткування або які
оподатковуються за нульовою ставкою), що зазначена у податковому
повідомленні-рішенні, складеному за результатами перевірки контролюючого
органу, – тягне за собою накладення на платника ПДВ штрафу в розмірі 50
відсотків суми податкових зобов’язань з ПДВ, зазначеної у такій ПН/РК або
від суми ПДВ, нарахованого за операцією з постачання товарів/послуг, якщо
ПН на таку операцію не складено.
У разі зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН згідно з п. 201.16 ст. 201 ПКУ
штрафні санкції, передбачені цим пунктом, не застосовуються на період
зупинення такої реєстрації до прийняття відповідного рішення щодо
відновлення реєстрації таких ПН/РК згідно з п.п. 201.16.4 п. 201.16 ст. 201
ПКУ.
Відсутність реєстрації в ЄРПН ПН/РК, зазначених в абзаці першому п.
120¹.2 ст. 120¹ ПКУ, після спливу 10 календарних днів, наступних за днем
отримання платником ПДВ податкового повідомлення-рішення, – тягне за
собою накладення на платника ПДВ штрафу в розмірі 50 відсотків суми
податкових зобов’язань з ПДВ, зазначеної в такій ПН/РК або від суми ПДВ,
нарахованого за операцією з постачання товарів/послуг, якщо ПН на таку
операцію не складено.
У разі реєстрації в ЄРПН податкової ПН/РК, зазначених в абзаці
першому
п. 120¹.2 ст. 120¹ ПКУ, протягом 10 календарних днів, наступних
за днем отримання платником податку податкового повідомлення-рішення,
штрафні санкції, передбачені абзацом другим п. 120¹.2 ст. 120¹ ПКУ та п.
120¹.1 ст. 120¹ ПКУ, не застосовуються.
Крім того, відповідно до п. 35 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ норми п.
120¹.1 ст. 120¹ ПКУ не застосовуються при порушенні термінів реєстрації
ПН/РК в ЄРПН, складених до 01 жовтня 2015 року.
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До уваги юридичних осіб – платників плати за землю!
Бердянське управління ГУ ДПС у Запорізькій області нагадує, що
платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму
податку щороку станом на 01 січня і не пізніше 20 лютого поточного року
подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням
земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою,
встановленою у порядку, передбаченому ст. 46 Податкового кодексу України
(далі – ПКУ), з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями.
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.
Норми встановлені п. 286.2 ст. 286 ПКУ.
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 (п. 286.3 ст. 286 ПКУ).
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. 286.4 ст. 286 ПКУ).
Форма податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або
орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)
затверджена наказом Міністерства фінансів України від 16.06.2015 № 560 із
змінами.
Відповідно до п. 287.3 ст. 287 ПКУ податкове зобов’язання щодо плати за
землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується
рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за
місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює
календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають
за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.
Затверджено новий порядок зупинення реєстрації податкових
накладних/розрахунків коригування
Постановою КМУ від 11.12.2019 № 1165 затверджено «Порядок
зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в
Єдиному реєстрі податкових накладних».
Порядок
визначає
механізм
зупинення
реєстрації
податкової
накладної/розрахунку
коригування
в
Єдиному
реєстрі
податкових
накладних, організаційні та процедурні засади діяльності комісій з питань
зупинення реєстрації ПН/РК коригування в Реєстрі, права та обов’язки їх
членів.
Порядком №1165 визначені:
- Критерії ризиковості платника податку на додану вартість (додаток 1);
- Перелік показників, за якими визначається позитивна податкова
історія платника податку на додану вартість (додаток 2);
- Критерії ризиковості здійснення операцій (додаток 3);
- форма Рішення про відповідність/невідповідність платника податку на
додану вартість критеріям ризиковості платника податку (додаток 4);
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- Таблиця даних платника податку на додану вартість (додаток 5);
- форма Рішення про врахування/неврахування таблиці даних платника
податку на додану вартість (додаток 6);
- форма Рішення про неврахування таблиці даних платника податку на
додану вартість (додаток 7).
Також Порядком №1165 визначено наступні форми:
- Скарга щодо рішення про відмову в реєстрації податкової
накладної/розрахунку коригування в ЄРПН (додаток 1),
- Заява про відкликання скарги щодо рішення про відмову у реєстрації
податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових
накладних (додаток 2).
- Рішення за результатами розгляду скарги щодо рішення про відмову у
реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі
податкових накладних (додаток 3).
Розрахунки платників єдиного податку. Яких норм дотримуватись?
Платники єдиного податку першої - третьої груп повинні здійснювати
розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги)
виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).
Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження
коштів у грошовій (готівковій або безготівковій) формі.
Тобто у платників єдиного податку обсяг доходів розраховується за
датою надходження коштів у грошовій формі.
Бартерна (товарообмінна) операція – це господарська операція, яка
передбачає проведення розрахунків за товари (роботи, послуги) у негрошовій
формі в рамках одного договору.
Відступлення права вимоги – це операція з переуступки кредитором прав
вимоги боргу третьої особи новому кредитору з попередньою чи наступною
компенсацією вартості такого боргу кредитору або без такої компенсації.
Оскільки укладення договору переуступки прав вимоги боргу
платниками єдиного податку є формою розрахунку за договором купівліпродажу товарів (робіт, послуг) не в грошовій формі, то здійснення такої
операції не дає права застосовувати спрощену систему оподаткування.
Також платники єдиного податку першої-третьої груп не мають права
здійснювати бартерні операції (погашати заборгованість іншим способом,
крім грошового).
Зазначена норма передбачена п.п. 14.1.10, п.п. 14.1.255 ст. 14; п. 291.6
ст. 291; п. 292.6 ст. 292 Податкового кодексу України.
Страхове відшкодування за пошкоджене застраховане рухоме майно:
коли оподатковується податком на доходи фізичних осіб?
З метою оподаткування податком на доходи фізичних осіб, до складу
загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податкуфізичної особи не включається сума страхового відшкодування, отриманого
за договором страхування від страховика – резидента, іншого ніж
довгострокове страхування життя у разі:
- якщо під час страхування цивільної відповідальності сума страхового
відшкодування не перевищує розмір шкоди, фактично заподіяної
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вигодонабувачу (бенефіціару), яка визначається за звичайними цінами на
дату такої страхової виплати.
Страховик – резидент, що нараховує (виплачує) страхові виплати,
виконує функції податкового агента в частині повідомлення органа ДПС у
податковому розрахунку за ф. 1 ДФ за ознакою доходу «151».
У разі страхового випадку – факт заподіяння шкоди застрахованій особі
повинен бути належним чином підтверджений.
Якщо факт нанесення шкоди застрахованій особі документально не
підтверджений, податковий агент утримує та сплачує (перераховує) до
бюджету податок на доходи фізичних осіб із суми страхової виплати за
ставкою 18% та військовий збір за ставкою 1,5%.
Зазначена норма передбачена пп. 165.1.27 «в» ст. 165 Податкового
кодексу.
Поворотна фінансова допомога, отримана підприємцем – платником
єдиного податку: випадки оподаткування
Поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику
податків у користування за договором, який не передбачає нарахування
процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за
користування такими коштами, та є обов’язковою до повернення.
Доходом підприємця - платника єдиного податку є дохід, отриманий
протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або
безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі.
При цьому, до складу доходу не включаються суми фінансової допомоги,
наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12
календарних місяців з дня її отримання.
Отже, підприємець – платник єдиного податку, який отримав поворотну
фінансову допомогу, не враховує її суму у складі доходу за умови, що
повертає таку допомогу протягом 12 календарних місяців з дня її отримання.
Сума поворотної фінансової допомоги, неповерненої протягом 12
календарних місяців з дня її отримання, включається до складу доходу такого
платника наступного дня після закінчення 12 календарних місяців з дня
отримання такої допомоги.
Податковим (звітним) періодом для підприємців – платників єдиного
податку 1-ї та 2-ї груп є календарний рік, для підприємців – платників
єдиного податку 3-ї групи – календарний квартал.
Отже, для підприємців – платників єдиного 1-ї та 2-ї груп, для яких
податковим (звітним) періодом є календарний рік, сума поворотної
фінансової допомоги, що не повертається протягом 12 календарних місяців з
дня її отримання, відображається у складі доходів такого платника за
підсумками податкового (звітного) року, на який припадає термін її
повернення (за умови не перевищення граничного обсягу доходу).
Якщо сума поворотної фінансової допомоги не повертається у
зазначений вище термін і при цьому отримані протягом податкового
(звітного) періоду доходи перевищують граничні обсяги доходів, то платники
єдиного податку 1-ї та 2-ї груп мають подати податкову декларацію у строки,
встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, застосувати до
суми перевищення ставку єдиного податку 15% та за заявою перейти на
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застосування ставки єдиного податку другої, третьої групи, або перейти на
загальну систему оподаткування.
Для підприємців – платників єдиного податку 3-ї групи, для яких
податковим (звітним) періодом є календарний квартал, відображення суми
поворотної фінансової допомоги, яка не повертається протягом 12
календарних місяців з дня її отримання, здійснюється за підсумками звітного
кварталу, на який припадає термін повернення такої допомоги.
При перевищенні у податковому (звітному) періоді граничного обсягу
доходу, до суми перевищення застосовується ставка єдиного податку у
розмірі 15%.
Зверніть увагу, що у разі прийняття підприємцем рішення про
припинення підприємницької діяльності та якщо ним не повернуто отриману
поворотну фінансову допомогу до спливу 12 календарних місяців, фізична
особа включає таку допомогу до загального річного оподатковуваного доходу
та подає річну податкову декларацію про майновий стан і доходи як фізична
особа (громадянин).
Зазначена норма передбачена п.п. 14.1.257 ст. 14, п.п. 1 п. 292.1, п.
292.11 ст. 292, п.п. 1 п. 293.4 ст. 293, п. 294.1 ст. 294 Податкового кодексу.
Переглянути видані індивідуальні податкові консультації можна на
порталі ДПС України
Індивідуальні податкові консультації підлягають реєстрації в єдиній базі
консультацій та розміщуються на офіційному вебсайті ДПС, без зазначення
найменування (прізвища, ім'я, по батькові) платника податків, коду згідно з
ЄДРПОУ (реєстраційного номера облікової картки) та його податкової адреси.
Переглянути видані індивідуальні податкові консультації та їх статус
можна
на
порталі
ДПС
України
за
посиланням
https://cabinet.tax.gov.ua/registers/ipk
Порядок надання податкових консультацій визначений ст. 52
Податкового кодексу.
З 2020 року скасовується подання окремого звіту
про суми податкових пільг
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».
Постановою № 891 внесено зміни до Порядку обліку сум податків і
зборів, не сплачених суб՚єктом господарювання до бюджету у зв՚язку з
отриманням податкових пільг, згідно з якими суб՚єкти господарювання, що
не сплачують податки та збори у зв՚язку з отриманням податкових пільг,
повинні вести облік сум таких пільг та з 01 січня 2020 року відображати
інформацію про суми податкових пільг у податковій звітності, що подається
контролюючому органу у строки, встановлені Податковим кодексом України.
Тобто, 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.
Отже, передбачається скасування з 2020 року для суб'єктів
господарювання обов'язку подавати до податкового органу окремий звіт про
суми податкових пільг.
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Із 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.

Законодавство щодо ЄСВ
Нарахування заробітної плати (доходу) за минулі періоди: визначення
розміру єдиного внеску
Бердянське управління ГУ ДПС у Запорізькій області звертає увагу, що
обчислення єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування (далі – єдиний внесок) за минулі періоди, крім випадків сплати
єдиного внеску згідно з частиною 5 ст. 10 Закону України від 08 липня 2010
року № 2464-VІ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями (далі – Закон
№ 2464), здійснюється виходячи з розміру єдиного внеску, що діяв на день
нарахування (обчислення, визначення) заробітної плати (доходу), на яку
відповідно до Закону № 2464 нараховується єдиний внесок.
Норми встановлені частиною 4 ст. 9 Закону Закон № 2464.
До Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування внесено зміни
Бердянське управління ГУ ДПС у Запорізькій області інформує про
набрання чинності наказом Міністерства фінансів України від 21.10.2019
№436 « Про затвердження Змін до Порядку обліку платників єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі - Наказ №436).
Наказом №436 внесені зміни до наказу Міністерства фінансів від
24.11.2014 №1162 «Про затвердження Порядку обліку платників єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та
Положення про реєстр страхувальників».
Зокрема, визначено період (два місяці з дня набрання чинності Наказом
№436) для подання членами фермерських господарств, що взяті на облік у
контролюючих органах як платники єдиного внеску до набрання чинності
Наказом №436 до контролюючих органів 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, статус фермерського
господарства, тощо).
Крім того, у новій редакції викладено 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.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області
Руслан Рачинський: "У січні майже тисяча запоріжців започаткували
власний бізнес"
За перший місяць року власну справу зареєстрували 992 суб'єкти
господарювання регіону, серед яких 178 юридичних та 814 фізичних осібпідприємців. Порівняно з січнем 2019 року кількість нових платників зросла
на 180. Про це повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у
Запорізькій області Руслан Рачинський.
На початок лютого загальна кількість компаній, організацій, установ та
підприємців, які перебувають на обліку у запорізьких податківців, склала
121715, що майже на півтисячі більше, ніж на аналогічну дату минулого
року. Зокрема, у регіоні нараховується 52061 СГД-юридична особа та 69654
СПД-фізичні особи.
Нагадаємо, усі представники бізнесу можуть переглянути свої облікові
дані в онлайн режимі. У приватній частині Електронного кабінету платника є
відповідний розділ, в якому зосереджений перелік відомостей, зокрема,
ідентифікаційних, реєстраційних, а також дані про керівників, про
банківські рахунки, про реєстрацію платником ПДВ, ЄСВ, єдиного податку
та інформація про об'єкти оподаткування, реєстратори розрахункових
операцій, книги обліку розрахункових операцій та багато іншого. Ці
відомості доступні лише самому платнику, який за допомогою
кваліфікованого електронного підпису здійснює авторизований вхід до
Електронного кабінету.
Крім цього, цей ресурс надає десятки онлайн послуг, зокрема,
можливість листуватися з ДПС, формувати і відправляти податкову,
пенсійну і статистичну звітність, заяви, запити для отримання інформації,
дізнатися стан розрахунків з бюджетом, користуватися відкритими
реєстрами тощо. Адреса Електронного кабінету: https://cabinet.tax.gov.ua/.
Запорізька торгово-промислова палата відзначає 80-річчя: підсумки
конференції членів ЗТПП
Запорізька торгово-промислова палата приймала вітання від членів та
партнерів організації з нагоди 80-тої річниці з дня заснування.
Відкриваючи ювілейну конференцію, президент Запорізької ТПП
Володимир Шамілов відзначив основні здобутки Палати з надання бізнеспослуг. Він підкреслив, що нині у складі ЗТПП більше півтисячі компаній, а
серед основних напрямів роботи – сприяння інтеграції бізнес-середовища до
міжнародної співпраці та підтримка їх конкурентоздатності.
ЗТПП – це найбільша в регіоні бізнес-асоціація, яка підтримує активний
діалог з державними органами влади, зокрема, ефективною є взаємодія з
податковою службою області з вирішення актуальних для суб'єктів
господарювання проблем і роз'яснення законодавчих норм.
Також одним із пріоритетів є організація виставок, форумів та інших
заходів. Саме у ці дні у виставковому центрі "Козак Палац" триває ІV
спеціалізований аграрний форум "AgroPro" та спеціалізована виставка для
аграрного бізнесу "АгроТехСервіс-2020".
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Під час конференції Запорізьку ТПП привітали очільники обласної ради,
облдержадміністрації, міської ради, керівники підприємств і міжнародні
партнери.
За розвиток запорізького підприємництва, об'єднання та зміцнення
бізнес-спільноти,
вагомий
внесок
у
соціально-економічний
та
інтелектуальний потенціал регіону в. о. начальника Головного управління
ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський вручив подяку президенту
Запорізької торгово-промислової палати Володимиру Шамілову.
Запоріжці почали активніше отримувати електронні ключі
у податковій службі
У січні мешканці м. Запоріжжя та області отримали у податковій службі
7,5 тисячі кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів. Фахівці відділу
реєстрації користувачів надали послуги більше 3,2 тисячі відвідувачам.
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій
області Руслан Рачинський, порівняно із січнем минулого року кількість
клієнтів пунктів видачі електронних ключів зросла майже на 400 осіб,
відповідно, сертифікатів видано на 600 більше.
Податківці наголошують, кваліфікований електронний підпис від
органів ДПС підтримують декілька десятків державних та приватних систем,
зокрема, програмні продукти та онлайн сервіси податкової служби,
електронні послуги Міністерства юстиції, Загальнодержавний портал
державних закупівель, система ProZorro, Є-Звітність, Електронна звітність
Державної служби статистики України, Національне агентство з питань
запобігання корупції, Портал електронних послуг пенсійного фонду України,
Державна казначейська служба України. З цим переліком можна
ознайомитись за посиланням: https://acskidd.gov.ua/partnership.
Нагадаємо, платники мають можливість самостійно формувати
сертифікати в режимі онлайн або за допомогою програми, яка доступна для
завантаження з інформаційного ресурсу Кваліфікованого надавача
електронних довірчих послуг ІДД ДПС: http://acskidd.gov.ua/managecertificates.
Руслан Рачинський: "Запорізький бізнес спрямував до держбюджету
375,6 мільйона гривень ПДВ"
Січневі надходження податку на додану вартість у Запорізькому регіоні
перевищили минулорічні на 52,6 мільйона або на 16 відсотків. Як повідомив
в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан
Рачинський, за перший місяць року запорізькі компанії і підприємці
спрямували до державного бюджету 375,6 мільйона гривень ПДВ. Зростання
рівня сплати зумовлено збільшенням обсягів поставок майже на мільярд
гривень порівняно із січнем 2019 року, відповідно, збільшились нарахування
ПДВ.
Більшу
частину
сплаченого
податку
забезпечили
суб'єкти
господарювання м. Запоріжжя – 222 мільйони, бердянські і приморські
підприємства і ФОПи направили до державної скарбниці 24,6 мільйона,
мелітопольські та веселівські – 24,2 мільйона, пологівські, більмацькі та
розівські – 16,8 мільйона, токмацькі та чернігівські – 15,5 мільйона,
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вільнянські та новомиколаївські – 14,8 мільйона, енергодарські, кам'янськодніпровські та великобілозерські – 14,6 мільйона тощо.
Усього станом на початок лютого 2020 року на території регіону
нараховувалось
10342 платники ПДВ (9387 СГД-юридичних осіб, 955
фізичних осіб-підприємців), що на півтисячі більше, ніж на аналогічну дату
2019 року.
В Україні посилюється боротьба з нелегальним виробництвом
та обігом алкогольної продукції
Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук провів селекторну нараду з
очільниками органів влади у регіонах щодо протидії нелегальному обігу
алкогольної продукції.
Від Запорізької області участь у заході взяли голова Запорізької
облдержадміністрації Віталій Туринок, в. о. начальника Головного управління
ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, перший заступник начальника
ГУ ДФС у Запорізькій області Віталій Малий, керівництво ГУ Національної
поліції в Запорізькій області, прокуратури Запорізької області, представники
Державної митної служби та інших органів влади.
Як повідомив Олексій Гончарук, з 1 травня в Україні запрацює система
"Електронна акцизна марка", покликана захистити споживачів від
контрафактної алкогольної продукції. Ця система передбачає нанесення на
марку акцизного податку для алкогольних напоїв QR-коду та штрих коду. У
них будуть зашифровані реквізити марок. Запровадження таких кодів є
необхідною передумовою для контролю за обігом підакцизних товарів.
Для одержання акцизних марок, перевірки сплати акцизу та звітування
виробник використовуватиме Електронний кабінет платника податків.
Таким чином паперових заявок на отримання марок з часом не буде.
За інформацією Уряду, протягом 2019 року з незаконного обігу вилучено
алкогольних напоїв вартістю 154,8 мільйона гривень. Упродовж січня 2020
року вже здійснено 443 фактичні перевірки у місцях роздрібної торгівлі
алкогольними напоями та встановлено 435 випадків порушення платниками
податків законодавства, що регулює обіг алкогольних напоїв. За
результатами перевірок до порушників застосовані фінансові санкції у
розмірі 7,2 мільйона гривень.
Також в ході наради Прем'єр-міністр наголосив на активізації процесів,
спрямованих на виведення трудових відносин у легальну площину,
ліквідацію заборгованості по заробітній платі.
Руслан Рачинський: "Запорізькі підприємці сплатили до місцевих
бюджетів майже 150 мільйонів гривень єдиного податку"
Надходження єдиного податку до місцевих бюджетів Запорізького
регіону у січні 2020 року склали 148,9 мільйона гривень.
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій
області Руслан Рачинський, підприємці-фізичні особи спрощеної системи
оподаткування сплатили майже 85 мільйонів гривень єдиного податку, що на
8,5 мільйона або на 11 відсотків більше, ніж у січні минулого року. Суб'єкти
господарювання-юридичні особи поповнили скарбниці на 15 мільйонів,
збільшивши відрахування на 9 відсотків. Від сільгоспвиробників надійшло
понад 49 мільйонів гривень.
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Зокрема, представники малого і середнього підприємництва м.
Запоріжжя сплатили 60,8 мільйона єдиного податку, м. Мелітополь,
Мелітопольського і Веселівського районів – 16,7 мільйона, м. Бердянськ,
Бердянського та Приморського районів – 13 мільйонів, Оріхівського та
Гуляйпільського районів – 10 мільйонів, майже стільки ж сплатили ФОПи і
аграрії Пологівського, Більмацького та Розівського районів. Від токмацьких і
чернігівських платників надійшло 8,4 мільйона, василівських та
михайлівських – 7,8 мільйона, енергодарських, кам’янсько-дніпровських та
великобілозерських – 7 мільйонів, якимівських і приазовських – 5,5 мільйона
тощо.
Усього в Запорізькій області за спрощеною системою оподаткування
працюють понад 70,8 тисячі суб'єктів підприємницької діяльності-фізичних
осіб, 8,5 тисячі СГД-юридичних осіб та дві тисячі агровиробників.
У Запорізькій області створено робочу групу з протидії незаконному
обігу алкогольної продукції
Завдання і механізм взаємодії органів влади, податкової служби і
правоохоронних структур регіону у боротьбі з незаконним виготовленням і
продажем алкогольної продукції обговорили під час робочої зустрічі, яку
провів голова Запорізької облдержадміністрації Віталій Туринок.
У заході взяли участь в. о. начальника Головного управління ДПС у
Запорізькій області Руслан Рачинський, перший заступник начальника
оперативного управління ГУ ДФС у Запорізькій області Віталій Рабчук,
керівництво облдержадміністрації, ГУ Національної поліції в Запорізькій
області, прокуратури Запорізької області, митних органів та інших установ
області.
Як повідомив очільник Запорізької ОДА, в регіоні створено робочу групу,
до складу якої ввійшли фахівці податкової служби, правоохоронних органів,
прокуратури, СБУ, Держпродспоживслужби, Держпраці області. Спеціалісти
цих
відомств
будуть
спільно
відпрацьовувати
нелегальні
пункти
виготовлення і продажу алкогольної продукції.
Під час наради сторони обговорили алгоритм дій у цілеспрямованій
роботі на виконання відповідного доручення Прем’єр-міністра України.
Запоріжці вшанували пам’ять загиблих у Дебальцевській операції
У Запоріжжі відбувся меморіальний захід до п'ятої річниці завершення
Дебальцевської операції.
Скорботна дата зібрала на Алеї захисників України батьків та родичів
загиблих героїв-запоріжців, військовослужбовців, містян, представників
громадських організацій, обласної і міської влади. До вшанування пам’яті
загиблих долучився в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій
області Руслан Рачинський.
Присутні відзначили мужність та відданість учасників боїв на
Дебальцевському плацдармі, найгостріша фаза яких тривала з 21 січня по 18
лютого 2015 року та стала одним з найбільших зіткнень за участю стрілецької
зброї, артилерії і танків, яке завершилося виходом українських сил з
Дебальцевого виступу. За цей час загинуло більше ста захисників України,
серед яких – десятеро воїнів із Запоріжжя.
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Запоріжці хвилиною мовчання вшанували пам'ять героїв та поклали
квіти до меморіального каменю.
Запорізькі добувні підприємства збільшили рентні платежі майже
на 27 відсотків
У січні до бюджетів усіх рівнів запорізькі суб'єкти господарювання
спрямували близько півмільйона гривень рентної плати за користування
надрами. Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у
Запорізькій області Руслан Рачинський, надходження зросли на 103 тисячі
або на 27 відсотків, порівняно з показниками аналогічного періоду минулого
року
Зокрема, до державного бюджету надійшло 331 тисяча, до місцевих
скарбниць – 155 тисяч гривень рентної плати. При цьому найбільші суми
забезпечили підприємства м. Токмак, Токмацького та Чернігівського районів
– 205 тисяч, Вільнянського та Новомиколаївського районів – 83 тисячі, м.
Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 40 тисяч тощо.
Усього на території регіону зареєстровано 614 платників рентної плати
за користування надрами.
Крім того, з початку року 565 компаній-водокористувачів перерахували
до бюджетів майже 600 тисяч гривень рентної плати за спеціальне
використання води. Сплачена сума порівну розподілена між державним та
місцевими бюджетами.

ДПС України
ДПС запустила пілотний проект «Перелік транспортних засобів,
що переміщують пальне або спирт»
З метою запровадження нових електронних сервісів Державна
податкова служба України запустила пілотний проект електронного сервісу
«Перелік транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт етиловий».
За допомогою цього електронного сервісу не лише співробітники
уповноважених органів державної влади, але й пересічні громадяни зможуть
перевіряти, чи законно транспортні засоби перевізників здійснюють
переміщення пального або спирту етилового.
«Наш новий сервіс дозволяє об’єднати реальні зусилля громадськості та
органів державної влади навколо нагальної проблеми подолання схем
нелегального обігу пального та спирту. Це у свою чергу дозволить забезпечити
додаткові надходження до бюджету, а також стимулюватиме розвиток
чесного підприємництва», – прокоментував запуск нового сервісу Голова ДПС
Сергій Верланов.
На сьогодні електронний сервіс «Перелік транспортних засобів, що
переміщують пальне або спирт етиловий» працює у тестовому режимі.
Ознайомитися
з
його
роботою
можна
за
посиланням https://cabinet.tax.gov.ua/registers/vehicles.
Свої пропозиції щодо покращення та вдосконалення сервісу просимо
надсилати на електронну адресу tax.excise@tax.gov.ua.
Раніше ДПС за підтримки Міністерства фінансів України також
запустила пілотний проект електронного сервісу «Пошук акцизної марки».

