Бердянське управління ГУ ДПС
у Запорізькій області повідомляє
До уваги платників податків с. Новотроїцьке!!!
Відповідно до листа Державної казначейської служби України від
17.03.2020 року № 16-08-08/5199 з 18.03.2020 закрито рахунки для
зарахування надходжень до Новотроїцької сільської ради. Діючими
залишаються рахунки для зарахування надходжень до Андрівської сільської
ради.
Платники Приморського району вивчали новації законодавства
Днями за організацією Бердянського управління податкової служби
області проведено семінар для представників підприємств і підприємців
Приморського району. Про новації у податковому законодавстві та нові
правила застосування реєстраторів розрахункових операцій йшлося на
семінарі. А також, про особливості цьогорічного декларування доходів
дізнавалися приморські платники.
На початку заходу начальниця Бердянського управління ГУ ДПС у
Запорізькій області Оксана Федорова нагадала, що з 01січня 2020 року
стартувала кампанія декларування, яка полягає у тому, що окремі категорії
фізичних осіб повинні подати річну податкову декларацію про майновий
стан і доходи та визначити свої податкові зобов’язання з податку на доходи
фізичних осіб й військового збору. Адже сплачені податки наповнюють
бюджети
місцевих
громад
та
сприятимуть
розвитку
соціальної
інфраструктури Приморського району. Вона розповіла про особливості
цьогорічної звітної декларації, яку необхідно подавати за новою формою та
приділила увагу тонкощам, які можуть виникнути під час декларування
окремих видів доходів: спадщини та оренди земельних паїв.
Фахівці управління розповіли про основні зміни податкового
законодавства,
терміни
та
порядок
заповнення
річної
звітності,
проінформували про найбільш поширені помилки, які допускають платники
під час її складання. Крім того, нагадали про порядок зарахування платежів
до бюджету, акцентувавши увагу на зміну реквізитів платіжних документів
та правильності їх заповнення.
Також, у ході заходу обговорили чи не найбільш хвилююче питання для
представників бізнесу – новації застосування РРО.
Учасники семінару
дізналися про основні етапи введення програмних РРО як альтернативи
класичним касовим апаратам, про розширення можливостей використання
спрощеної системи та механізму «кешбек».
Окрема увага була приділена питанню легалізації трудових відносин,
недопущення працівників до виконання роботи без належного оформлення,
недопущення фактів підміни фактично існуючих трудових відносин
роботодавців з найманими працівниками договорами цивільно – правового
характеру, наголошено на відповідальності та наслідках використання
незадекларованої праці як для працівників так і для роботодавців.

2
На завершення семінару слухачі отримали відповіді на свої запитання та
практичні поради фахівців податкової служби щодо практики застосування
законодавства.
20 березня 2020 завершується граничний термін подання декларацій
та сплати податкових зобовязань з окремих податків
Бердянське управління ГУ ДПС у Запорізькій області інформує, що
20 березня 2020 є граничним терміном для:
Подання податкових декларацій
- податкової декларації рентної плати за лютий 2020 р. з розрахунком
рентної плати за:
користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;
користування радіочастотним ресурсом України;
транспортування
нафти
і
нафтопродуктів
магістральними
нафтопроводами та
нафтопродуктопроводами;
транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України;
- податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або
орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім
громадян) за лютий 2020 р. у разі неподання податкової декларації на 2020
р.;
- податкової декларації з ПДВ за лютий 2020 р. платниками, у яких
базовий звітний період дорівнює календарному місяцю;
- декларації акцизного податку за лютий 2020 р.;
- звіту з ЄСВ, нарахованому за лютий 2020 р. роботодавцями за
найманих працівників (ф. № Д4 (місячна));
-заяви про відмову від спрощеної системи оподаткування з II кварталу
2020 р.
Сплати податкових зобовязань з
- авансових внесків з єдиного податку на березень 2020 р. фізичними
особами – підприємцями, що обрали спрощену систему оподаткування 1 та 2
груп;
- ЄСВ роботодавцями за лютий 2020 р. (крім гірничих підприємств).
Бердянське управління ГУ ДПС у Запорізькій області нагадує платникам
податків про можливість подання податкової звітності та сплати визначених
податкових зобов’язань використовуючи електронні сервіси ДПС, зокрема,
електронний кабінет платника. Здійснити вказані процедури можна швидко
та зручно, не виходячи з дому, за умови наявності кваліфікованого
електронного підпису (КЕП), отриманого у будь-якого кваліфікованого
надавача електронних довірчих послуг.
ДПС закликає максимально використовувати дистанційний
формат спілкування
Здоров’я та безпека платників – головний пріоритет ДПС як соціальновідповідального державного органу. У зв’язку зі спалахом і розповсюдженням
коронавірусу COVID-19 та попередженням інфікування і поширення вірусних
інфекцій Державна податкова служба України наполегливо рекомендує
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платникам утриматися від відвідування центрів обслуговування платників
без нагальної потреби. Особливо якщо проблему, з якою ви збираєтеся
звернутися до ЦОП, можливо вирішити дистанційно (онлайн або поштою).
Якщо ж причина звернення невідкладна і потребує обов’язкового
відвідування ЦОП, просимо вас дотримуватись рекомендацій Міністерства
охорони здоров’я України щодо зменшення впливу та передачі гострих
респіраторних вірусних інфекцій:
за можливості користуватися захисною маскою та дезінфікуючими
засобами;
не створювати скупчення людей у ЦОП. Пам’ятайте про необхідність
дотримання безпечної відстані між людьми (щонайменше 1,5 метра);
уникайте контакту з усіма, хто має жар та кашель.
ВАЖЛИВО: якщо ви маєте симптоми ГРВІ (підвищена температура тіла,
кашель, утруднене дихання тощо), нещодавно контактували з хворими на
COVID-19 або перебували у країнах, у яких виявлено випадки зараження
населення коронавірусом, просимо вас залишитися вдома та утриматися від
відвідування ЦОП.
ДПС звертається з проханням зменшити надходження паперових
документів та користуватись засобами електронного зв’язку та поштою.
За допомогою меню «Листування з ДПС» приватної частини Електронного
кабінету платники податків мають можливість надіслати лист (запит,
звернення тощо) до відповідного органу ДПС у форматі pdf (обмеження 2 МБ).
Вхід
до
Електронного
кабінету
здійснюється
за
адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС.
Засобами Електронного кабінету також надано можливість подати заяви
для отримання адміністративних послуг, зокрема:
картки платника податків; відмітки у паспорті громадянина України (у
формі книжечки) про наявність права здійснювати будь-які платежі за
серією та номером паспорта, відомостей з Державного реєстру фізичних осіб
– платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих
податків;
реєстрації
реєстратора
розрахункових
операцій,
книг
обліку
розрахункових операцій, розрахункових книжок;
включення неприбуткового підприємства (установи, організації) до
Реєстру неприбуткових установ та організацій, внесення змін до цього
Реєстру, витягу з Реєстру неприбуткових установ та організацій;
довідку про відсутність заборгованості з платежів, контроль за
справлянням яких покладено на контролюючі органи.
За допомогою Електронного кабінету можливо отримати результати
надання адміністративних послуг, зокрема:
довідку про відсутність заборгованості з платежів, контроль за
справлянням яких покладено на контролюючі органи;
відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про
суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків;
копії реєстраційних посвідчень реєстраторів розрахункових операцій
направляються на адресу електронної пошти заявника (оригінал можна буде
отримати після закінчення карантину).
На період карантину режим роботи ЦОП змінюється з 10 год. 00 хв. до
16 год. 00 хв. з обідньою перервою та з технічними перервами для санітарної
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обробки щогодини на 10 – 15 хв., для невеликих ЦОП – з 10 год. 00 хв. до
13 год. 00 хв. із технічними перервами для санітарної обробки щогодини на
10 – 15 хвилин.
Працівники Контакт-центу ДПС, які надають інформацію платникам
податків з питань стану обробки електронної звітності та інших електронних
сервісів за номером телефону 0 800 501 007 (напрям 0), будуть працювати на
період карантину з 10 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. у черговому режимі.
У разі виникнення питань щодо користування Електронним кабінетом
платника слід звернутись до служби підтримки за телефоном 0 800 501 007
(напрямок 0) або за посиланням http://cabinet.tax.gov.ua/help/.
Заздалегідь просимо з розумінням поставитись до ситуації, що склалася, і
просимо вибачення за можливі незручності! Будьте свідомими та зайвий раз
не наражайте на небезпеку себе та оточення!

Новини законодавства
18 березня 2020 набув чинності закон про підтримку бізнесу на період
заходів, скерованих на запобігання коронавірусу (COVID-19)
Бердянське управління ГУ ДПС у Запорізькій області інформує, що 18
березня 2020 набув чинності Закон України від 17.03.2020 №533-IX "Про
внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України
щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів,
спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної
хвороби (COVID-19)» (далі - Закон №533-ІХ), який прийнято на позачерговому
засіданні Верховної Ради 17 березня.
Зміни, внесені Законом №533-ІХ:
-запроваджується звільнення від штрафних санкцій за порушення
податкового законодавства, вчинені протягом періоду з 1 березня по 31
травня 2020 року. Це звільнення не стосуватиметься правил нарахування,
декларування, сплати ПДВ, акцизного податку та ренти, а також порушення
правил обліку, виробництва та обігу пального або спирту етилового на
акцизних складах, які застосовуються на загальних підставах, відчуження
майна, яке перебуває у податковій заставі, без згоди контролюючого органу;
- не будуть застосовуватися штрафи за несвоєчасну або неповну сплату
ЄСВ, а також несвоєчасне подання звітності по ЄСВ за періоди з 1 по 31
березня та з 1 квітня по 30 квітня 2020 року;
- за період з 1 березня по 31 травня 2020 року платникам податків не
нараховуватиметься пеня, а для платників єдиного внеску – за період 1
березня по 30 квітня 2020 року;
- встановлено мораторій на проведення документальних та фактичних
перевірок з 18 березня по 31 травня 2020 року (крім перевірок, що
стосуються бюджетного відшкодування). Перевірки, що були розпочаті до 18
березня 2020 року та не були завершеними, тимчасово зупиняються на цей
період. До 30 березня 2020 року ДПС оприлюднить оновлений план-графік
перевірок. Документальні перевірки з ЄСВ призупиняються на період з 18
березня по 18 травня 2020 року;
- подовжено до 1 липня 2020 року термін подання річної декларації про
майновий стан і доходи. Суму податкового зобов’язання, яке платниками
визначено до сплати, необхідно сплатити до 1 жовтня 2020 року;
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- не нараховується та не сплачується у період з 1 березня року по 30
квітня 2020 року плата за землю за земельні ділянки, у власності або
користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб,
та використовуються ними в господарській діяльності. При цьому платники
плати за землю (крім фізичних осіб) мають право подати уточнюючу
податкову декларацію, в якій відобразити зміни податкового зобов’язання із
сплати плати за землю за відповідні місяці;
- об’єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних
або юридичних осіб, не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки, з 1 березня по 30 квітня 2020 року;
- тимчасово за періоди з 1 по 31 березня та з 1 квітня по 30 квітня 2020
року звільняються від нарахування та сплати єдиного внеску «за себе» фізичні
особи – підприємці, у тому числі ті, які перебувають на спрощеній системі
оподаткування, члени фермерських господарств та особи, які займаються
незалежною професійною діяльністю;
- впровадження застосування програмних РРО відтерміновується до 1
серпня 2020, зокрема, розширення застосування РРО для окремих видів
діяльності – до 1 січня 2021 року, до 1 квітня 2021 року відтерміновується
запровадження обов’язкового використання РРО для всіх платників єдиного
податку другої – четвертої груп.
Закон №533-ІХ офіційно опублікований в газеті "Голос України" 17 березня.

Нові форми реєстраційних документів
Бердянське управління ГУ ДПС у Запорізькій області інформує, що з
12 березня 2020 для отримання електронних довірчих послуг необхідно
використовувати нові форми реєстраційних документів, затверджені наказом
Інформаційно-довідкового департаменту ДПС від 11.03.2020 №58 «Про
затвердження форм реєстраційних документів для отримання електронних
довірчих послуг».
Наказом №58 затверджено Договір про надання електронних довірчих
послуг та нові форми реєстраційних документів:
- Реєстраційну картку для фізичної особи;
- Реєстраційну картку для юридичної особи;
- додаток до Реєстраційної картки для юридичної особи;
- заяву про зміну статусу кваліфікованого сертифіката відкритого ключа;
- додаток до заяви про зміну статусу кваліфікованого сертифіката
відкритого ключа.
Форми
реєстраційних документів попереднього зразка будуть
прийматися відокремленими пунктами реєстрації користувачів до 01 квітня
2020.
Переглянути та завантажити актуальні форми реєстраційних документів
можливо у розділі «Отримання електронних довірчих послуг» на офіційному
інформаційному ресурсі https://acskidd.gov.ua/.
Новації застосування РРО: вимоги до скарг покупців щодо порушення
порядку проведення розрахункових операцій
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Бердянське управління ГУ ДПС у Запорізькій області звертає увагу
платників, що 01.10.2020 відповідно до Закону України від 20 вересня 2019
року № 128-IX «Про внесення змін до Закону України «Про застосування
реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського
харчування та послуг» та інших законів України щодо детінізації розрахунків
у сфері торгівлі та послуг» набере чинності розділ IV1 «Вимоги до скарг
покупців (споживачів) щодо порушення встановленого порядку проведення
розрахункових операцій» Закону України «Про застосування реєстраторів
розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»
(далі – Закон про РРО), зокрема ст. 161.
Так відповідно до нової ст. 161 Закону про РРО, скарги покупців
(споживачів)
щодо
порушення
встановленого
порядку
проведення
розрахункових операцій, які претендують на отримання компенсації частини
суми штрафних (фінансових) санкцій, передбаченої ст. 25 Закону про РРО,
мають містити такі реквізити:
1) прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, реєстраційний номер
облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для
фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у
паспорті), номер засобу зв’язку;
2) дата придбання товарів (робіт, послуг), що є предметом скарги;
3) найменування та вартість придбаних покупцем товарів (робіт, послуг),
найменування та/або податковий номер продавця товарів (робіт, послуг),
адреса господарської одиниці продавця, в якій придбано товари (роботи,
послуги), а якщо зазначені реквізити продавця неможливо встановити за
отриманими документами, – адреса місця придбання товарів; у разі
придбання товарів (робіт, послуг) за допомогою мережі Інтернет – також
зазначення Інтернет-сайту (чи іншого способу представлення інформації в
мережі Інтернет), на якому здійснено замовлення товару (роботи, послуги)
та/або наведено інформацію про товар (роботу, послугу) чи про продавця;
4) перелік документів, отриманих покупцем (споживачем) від продавця
товарів (робіт, послуг) разом з придбаним товаром (роботою, послугою);
5) інформація про отриманий у паперовій та/або електронній формі від
продавця товарів (робіт, послуг) розрахунковий документ;
6) номер банківського рахунку покупця (споживача), на який може бути
зарахована компенсація визначеної законодавством частини суми штрафних
(фінансових) санкцій, застосованих контролюючим органом за результатами
перевірки за скаргою, поданою покупцем (споживачем).
До скарги обов’язково додаються електронні копії документів або копії
документів, виготовлені шляхом сканування отриманих покупцем від
продавця товарів (робіт, послуг) разом з придбаним товаром (роботою,
послугою), про які зазначається в скарзі.
До скарги можуть бути додані інші докази замовлення, оплати та
отримання товару (роботи, послуги).
Скарги на порушення платником податків вимог законодавства щодо
здійснення розрахункових операцій можуть також подаватися покупцями
(споживачами) в інших передбачених законодавством формах.
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Деклараційна кампанія – 2020
Доходи від продажу авто декларуються
Бердянське управління ГУ ДПС у Запорізькій області нагадує
громадянам, що у разі продажу ними іншим фізичним особам протягом
звітного (податкового) року двох чи більше об’єктів рухомого майна: легкового
автомобіля, мотоцикла чи мопеда, дохід, отриманий платником, підлягає
оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб за ставкою 5%. Зазначена
норма визначена п. 167.2 ст. 167 Податкового кодексу України (далі –
Кодекс).
Натомість у разі продажу протягом року одного з об’єктів рухомого
майна: дохід, отриманий продавцем від такої операції не оподатковується.
Інший випадок, коли упродовж року фізична особа продавала інші
транспортні засоби, зокрема вантажний автомобіль або транспортний засіб
спеціалізованого призначення, то дохід від такого продажу підлягає
оподаткуванню податком за ставкою 5%, незалежно від кількості таких
операцій з продажу впродовж року.
Окрема ситуація, коли дохід від операцій з продажу об'єктів рухомого
майна, отримується фізичною особою-нерезидентом. У цьому випадку такий
дохід оподатковується за ставкою 18% (п. 167.1 ст. 167 Кодексу).
Додамо, що доходи, які оподатковуються податком на доходи фізичних
осіб, також є об’єктом оподаткування військовим збором за ставкою 1,5%.
Відповідно до п. 179.2 ст. 179 Кодексу обов'язок платника податку щодо
подання податкової декларації вважається виконаним і податкова
декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи,
зокрема від операцій продажу майна чи даруванні, при нотаріальному
посвідченні договорів із одночасною сплатою податку, відповідно до розділу
IV Кодексу. У інших випадках, платник податку, який при продажу
транспортного засобу отримав дохід, що підлягає оподаткуванню, від іншої
фізичної особи, має подати річну податкову декларацію про майновий стан і
доходи у обов’язковому порядку.
До податкової знижки можна включити благодійні внески
неприбутковим організаціям
Бердянське управління ГУ ДПС у Запорізькій області нагадує
громадянам, що з 1 січня 2020 року триває кампанія декларування доходів,
отриманих фізичними особами у 2019 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 знижка для фізичних осіб, які не є суб'єктами
господарювання - це документально підтверджена сума 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 доходу, одержаного за наслідками такого
звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, визначених Податковим
кодексом.
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Так, платник податку має право включити до податкової знижки у
зменшення його оподатковуваного доходу за наслідками звітного податкового
року суму коштів або вартість майна, переданих у вигляді пожертвувань або
благодійних внесків неприбутковим організаціям, зареєстрованим в Україні
та внесеним до Реєстру неприбуткових організацій та установ на дату
передачі таких коштів та майна, у розмірі, що не перевищує 4% суми його
загального оподатковуваного доходу такого звітного року.
Такі витрати повинні бути підтверджені відповідними платіжними та
розрахунковими документами, зокрема, квитанціями, фіскальними або
товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів,
що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача).
У зазначених документах обов’язково повинно бути відображено вартість
таких товарів (робіт, послуг) і строк їх виконання чи надання. Зокрема,
одним із документів, які підтверджують надання пожертви (благодійної
допомоги), є договір про пожертву.
Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних
сум відображаються платником податку у річній податковій декларації, яка
подається по 31 грудня включно, наступного за звітним податкового року.
Тобто, для громадян, які мають право на податкову знижку, граничний строк
подання податкової декларації – по 31 грудня 2020 (включно). Декларація за
формою подається до податкового органу за місцем реєстрації.
До податкової знижки включаються проценти за іпотечним житловим
кредитом, сплачені за період з моменту визначення об’єкта основним
місцем проживання у звітному році
Платник податку - резидент має право включити до податкової знижки
частину суми процентів за користування іпотечним житловим кредитом,
наданим позичальнику в національній або іноземній валютах, фактично
сплачених протягом звітного податкового року. Це право 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.
Якщо будинок (квартира, кімната) купується за рахунок іпотечного
житлового кредиту, частина суми процентів, що включається до податкової
знижки платника податку - позичальника іпотечного житлового кредиту,
дорівнює добутку суми процентів, фактично сплачених платником податку
протягом звітного податкового року в рахунок його погашення, і коефіцієнта,
що враховує мінімальну площу житла для визначення податкової знижки,
розрахованого відповідно до п. 175.3 ст. 175 ПКУ.
У разі якщо будинок (квартиру, кімнату) збудовано за рахунок іпотечного
житлового кредиту, частина суми процентів, що включається до податкової
знижки платника податку - позичальника іпотечного житлового кредиту,
нарахована в перший рік погашення такого кредиту, може бути включена до
податкової знижки за результатами звітного податкового року, в якому
збудований об’єкт житлової іпотеки переходить у власність платника податку
та починає використовуватися як основне місце проживання, з послідовним
перенесенням права на включення до податкової знижки наступних
щорічних фактично сплачених платником податку сум процентів протягом
передбаченого п. 175.4 ст. 175 ПКУ строку дії права на включення частини
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таких процентів до податкової знижки. При цьому загальний розмір частини
суми процентів, дозволених для включення до податкової знижки, дорівнює
добутку суми процентів, фактично сплачених платником податку позичальником протягом відповідного звітного податкового року, що
враховується в погашення, і коефіцієнта, що враховує мінімальну площу
житла для визначення податкової знижки, розрахованого відповідно до п.
175.3 ст. 175 ПКУ.
Право на включення до податкової знижки суми, розрахованої згідно з
ст. 175 ПКУ, надається платнику податку за одним іпотечним кредитом
протягом 10 послідовних календарних років починаючи з року, в якому:
- об’єкт житлової іпотеки придбавається;
- збудований об’єкт житлової іпотеки переходить у власність платника
податку та починає використовуватися як основне місце проживання.
Якщо іпотечний житловий кредит має строк погашення більше ніж 10
календарних років, право на включення частини суми процентів до
податкової знижки за новим іпотечним житловим кредитом виникає у
платника податку після повного погашення основної суми та процентів
попереднього іпотечного житлового кредиту.
Тобто, платник податку має право включити до податкової знижки
частину суми процентів за користування іпотечним житловим кредитом,
сплачених за звітний рік, з моменту визначення ним такого об’єкта як
основне місце проживання у звітному податковому році.
Декларування 2020
Отримали інвестиційний прибуток?
Подайте декларацію про майновий стан і доходи
До складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу
платника податку включається інвестиційний прибуток від проведення
операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами,
випущеними в інших, ніж цінні папери, формах (п.п. 164.2.9 ст. 164 ПКУ).
Облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними
активами ведеться платником податку самостійно, окремо від інших доходів і
витрат. Звітним періодом вважається календарний рік за результатами якого
платник податку зобов’язаний подати річну податкову декларацію, в якій має
відобразити загальний фінансовий результат (інвестиційний прибуток або
інвестиційний збиток), отриманий протягом такого звітного року (п. 170.2.1
ст. 170 ПКУ).
Отже, фізична особа, яка протягом звітного року продає інвестиційний
актив (корпоративні права) та отримує інвестиційний прибуток, повинна
включити суму такого прибутку до загального річного оподатковуваного
доходу та подати річну декларацію про майновий стан і доходи.
Податкова декларація про майновий стан і доходи подається за формою,
затвердженою наказом МФУ від 02.10.2015 №859 (у редакції від 25.04.2019
№177) у термін до 01 травня року, що настає за звітним. Граничний термін
подання декларації за звітний (податковий) 2019 рік – 30.04.2020.
Інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між
доходом,
отриманим
платником
податку
від
продажу
окремого
інвестиційного активу з урахуванням курсової різниці (за наявності), та його
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вартістю, що визначається із суми документально підтверджених витрат на
придбання такого активу (п.п. 170.2.2 ст. 170 Податкового кодексу).
Придбанням інвестиційного активу вважаються також операції з
внесення коштів або майна до статутного капіталу юридичної особи –
резидента в обмін на емітовані ним корпоративні права.
Інвестиційний актив, подарований платнику податку чи успадкований
платником податку, вважається придбаним за вартістю, що дорівнює сумі
державного мита та податку з доходів фізичних осіб, сплачених у зв’язку з
таким даруванням чи успадкуванням.
Документами, що підтверджують фактично понесені витрати на
попереднє придбання цінних паперів фізичною особою – платником податку
є договори купівлі-продажу цінних паперів, виписки зберігачів під кожне
замовлення, завірені печатками зберігачів, акти приймання-передачі цінних
паперів, касові документи при готівкових розрахунках через касу або
розрахункові документи при безготівкових розрахунках.

Роз’яснення законодавства
Триває тестування програмного рішення «пРРОсто»
Бердянське управління ГУ ДПС у Запорізькій області нагадує, що наразі
триває тестування безкоштовного програмного рішення від ДПС «пРРОсто».
Усі зацікавлені особи мають змогу безкоштовно взяти участь у
тестуванні програмного рішення для смартфонів, планшетів, якими
підтримуються операційні системи для Android та iOS.
Для участі в тестуванні потрібно записатися на сайті
за
посиланням https://prrosto.kmu.gov.ua.
У разі неотримання запрошення, пропонуємо записатись на тестування
повторно, подавши електронну заявку за вказаною адресою.
Зауваження та пропозиції до роботи програми, які виникли у Вас під
час тестового її використання, можна надіслати безпосередньо через додаток
«пРРОсто».
Уповноважена особа фізичної особи не може отримати кваліфіковані
сертифікати відкритих ключів
З 07.11.2018 отримати послуги з формування кваліфікованих
сертифікатів відкритих ключів за довіреністю (в т.ч. посвідченою
нотаріально) неможливо.
З 07.11.2018 набрав чинності Закон України від 05 жовтня 2017 року №
2155-VIII «Про електронні довірчі послуги» (далі – Закон № 2155).
Пунктом 2 ст. 22 Закону № 2155 встановлено, що ідентифікація фізичної
особи, яка звернулася за отриманням послуги формування кваліфікованого
сертифіката відкритого ключа, здійснюється за умови її особистої
присутності за паспортом громадянина України або за іншими документами,
які унеможливлюють виникнення будь-яких сумнівів щодо особи, відповідно
до законодавства про Єдиний державний демографічний реєстр та про
документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи
спеціальний статус особи.
Довідково: загальнодоступний інформаційно - довідковий ресурс
(категорія 301.02).
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Податковим кодексом України не передбачено будь-якого переліку
витрат для осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність
Відповідно до п. 178.3 ст. 178 Розділу IV Податкового кодексу України
від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ)
оподатковуваним доходом вважається сукупний чистий дохід, тобто різниця
між доходом і документально підтвердженими витратами, необхідними для
провадження певного виду незалежної професійної діяльності.
У разі неотримання довідки про взяття на облік особою, яка провадить
незалежну професійну діяльність, об’єктом оподаткування є доходи, отримані
від такої діяльності без урахування витрат.
При цьому, ПКУ не передбачено будь-якого переліку витрат для осіб, які
здійснюють незалежну професійну діяльність.
З метою забезпечення дотримання принципів оподаткування, доцільно
при визначенні сукупного чистого доходу враховувати витрати, які пов’язані
із провадженням певного виду незалежної професійної діяльності та
підтвердженні документально.
Таким чином, датою при формуванні загального оподатковуваного
доходу є дата фактичного надходження коштів на банківський рахунок (у
касу) або отримання інших видів компенсацій, тобто застосовується касовий
метод.
Крім того, слід зазначити, що остаточний розрахунок податку на доходи
фізичних осіб за звітний податковий рік здійснюється платником самостійно
згідно з даними, зазначеними в податковій декларації (п. 178.7 ст. 178 ПКУ).
Довідково: Загальнодоступний інформаційно – довідковий ресурс
(категорія 105.04).
Податкова соціальна пільга для працівника, який працює неповний
робочий день
Відповідно до ст. 169 Податкового кодексу України платник податку має
право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу,
отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати (інших
прирівняних до неї відповідно до законодавства виплат, компенсацій та
винагород), якщо його розмір не перевищує суми, 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 гривень.
У 2020 році розмір заробітної плати, що дає право на податкову
соціальну пільгу, становить – 2940 грн. (прожитковий мінімум на
працездатну особу у розмірі 2102 грн. х 1,4).
Тобто, фізична особа, яка працює неповний робочий день, має право на
податкову соціальну пільгу за умови якщо розмір її заробітної плати не
перевищує граничного розміру для отримання податкової соціальної пільги.
Житлові субсидії податком на доходи фізичних осіб
не оподатковуються
Бердянське управління ГУ ДПС у Запорізькій області увагу, що перелік
доходів,
які
не
включаються
до
загального
місячного
(річного)
оподатковуваного доходу, визначено ст. 165 Податкового кодексу України
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(далі – ПКУ), зокрема сума державної та соціальної матеріальної допомоги,
державної допомоги (включаючи грошові компенсації особам з інвалідністю,
на дітей з інвалідністю при реалізації індивідуальних програм реабілітації осіб
з інвалідністю, суми допомоги по вагітності та пологах), винагород і
страхових виплат, які отримує платник податку з бюджетів та фондів
загальнообов’язкового державного соціального страхування та у формі
фінансової допомоги особам з інвалідністю з Фонду соціального захисту
інвалідів згідно із законом.
Пунктом 3 Положення про порядок призначення житлових субсидій,
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 року
№ 848 із змінами та доповненнями (далі – Положення) визначено, що житлова
субсидія є безповоротною адресною державною соціальною допомогою
мешканцям домогосподарств, що проживають в житлових приміщеннях
(будинках) і не можуть самотужки платити за житлово-комунальні послуги,
оплачувати витрати на управління багатоквартирним будинком.
Виплата житлових субсидій у грошовій готівковій формі здійснюється
шляхом перерахування структурним підрозділом з питань соціального
захисту населення коштів на рахунок громадянина, якому призначено
житлову субсидію, відкритий в установі уповноваженого банку, або через
виплатні об’єкти АТ «Укрпошта» (п. 115 Положення).
Згідно з довідником ознак доходів, наведеним у додатку до Порядку
заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум
доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого
з них податку (ф. 1ДФ), затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 13.01. 2015 року № 4 із змінами та доповненнями, суми
житлових субсидій відображаються податковим агентом у податковому
розрахунку за ф. 1ДФ під ознакою доходу «128».
Чи може платник єдиного податку отримати довідку про доходи за
будь-який інший ніж квартальний (річний) податковий (звітний)
період?
Платники єдиного податку, у разі необхідності отримання довідки про
доходи, мають право подати до контролюючого органу податкову декларацію
за інший, ніж квартальний (річний) податковий (звітний) період, проте це не
звільняє такого платника податку від обов’язку подання податкової
декларації у строк, встановлений для квартального (річного) податкового
(звітного) періоду (п.п. 296.8 ст. 296 ПКУ).
Законом України «Про звернення громадян» встановлено, що громадяни
України мають право звернутися до органів державної влади, зокрема із
заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних та
особистих прав і законних інтересів.
Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного
місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення,
– невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання.
Тобто фізична особа-підприємець платник єдиного податку може за
письмовою заявою отримати від контролюючого органу довідку про доходи, у
т.ч. за будь-який інший ніж квартальний (річний) податковий (звітний)
період, Довідка про доходи видається не пізніше п’ятнадцяти днів від дня
отримання заяви.
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Юрособа, у якої статутний фонд дорівнює нулю і яка має засновників –
юросіб, що не є платниками єдиного податку, не може бути
«єдинником»
Відповідно до п. 291.3 ст. 291 Податкового кодексу України (далі – ПКУ)
юридична особа може самостійно обрати спрощену систему оподаткування,
якщо така особа відповідає вимогам, встановленим главою 1 «Спрощена
система оподаткування обліку та звітності» розділу ХIV ПКУ.
Підпунктом 3 п. 291.4 ст. 291 ПКУ встановлено, що до третьої групи
платників єдиного податку належать юридичні особи – суб’єкти
господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом
календарного року обсяг доходу не перевищує 5 000 000 гривень.
Згідно з п.п. 291.5.5 п. 291.5 ст. 291 ПКУ не можуть бути платниками
єдиного податку суб’єкти господарювання, у статутному капіталі яких
сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками
єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків.
Тобто, частка засновників у розмірі не менше 75 відсотків статутного
капіталу юридичної особи, яка планує обрати спрощену систему
оподаткування, повинна належати юридичним особам – платникам єдиного
податку.
Якщо сукупність часток засновників юридичної особи у статутному
капіталі дорівнює нулю, то вважається, що така сукупність часток складає
100 відсотків.
Юридична особа, у якої статутний фонд дорівнює нулю і яка має одного
або декілька засновників – юридичних осіб, що не є платниками єдиного
податку, не може застосовувати спрощену систему оподаткування, обліку та
звітності.
Якщо підприємцю на загальній системі оподаткування списується
кредиторська заборгованість: які наслідки?
Об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб підприємців,
що застосовують загальну систему оподаткування є чистий оподатковуваний
дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у
грошовій та негрошовій формі) i документально підтвердженими витратами,
пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи підприємця.
Фізичні особи - підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему
оподаткування, та фізичні особи, які провадять незалежну професійну
діяльність (далі - самозайняті особи), зобов'язані вести Книгу обліку доходів і
витрат, у якій за підсумком робочого дня, протягом якого отримано дохід, на
підставі первинних документів здійснюються записи про отримані доходи та
документально підтверджені витрати.
У графі 2 «Сума доходу, отриманого від здійснення господарської
діяльності або незалежної професійної діяльності» Книги обліку доходів і
витрат, яку ведуть підприємці на загальній системі оподаткування,
відображається сума доходу, отриманого від здійснення господарської або
незалежної професійної діяльності із сумарним підсумком за місяць, квартал,
рік, зокрема:
- кошти, що надійшли на поточний рахунок, касу платника податків
та/або отримано готівкою,
- сума заборгованості, за якою минув строк позовної давності,
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- вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).
Кредитор – це юридична або фізична особа, яка має підтверджені у
встановленому порядку вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника.
Кредиторська заборгованість - це заборгованість платника податку перед
іншими суб’єктами господарювання за отримані товари (роботи, послуги).
Отже якщо кредитором списується заборгованість підприємцю на
загальній системі оподаткування, то сума списаної заборгованості
включається до складу загального оподатковуваного доходу такого
підприємця та оподатковується на загальних підставах за ставкою 18%.
Зазначена норма передбачена п.14.1.95. ст. 14, п. 177.2, п. 177.10 ст.
177 Податкового кодексу та п.п. 6.2 «Порядку ведення Книги обліку доходів
та витрат, яку ведуть фізичні особи – підприємці, крім осіб, що обрали
спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які проводять незалежну
професійну діяльність», затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів
від 16.09.2013 № 481.
Інформація про платників, у яких є податковий борг, розміщена на
офіційному вебпорталі ДПС
Щомісячно на офіційному вебпорталі ДПС (tax.gov.ua) оприлюднюється
інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг, з якою
можна ознайомитись за посиланням: Головна/Відкриті дані/Інформація про
суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
Крім того, на офіційному вебпорталі ДПС працює електронний сервіс
«Дізнайся більше про свого бізнес-партнера», який розміщено на головній
сторінці вебпорталу (https://tax.gov.ua/businesspartner).
Для перевірки надійності ділового партнера, зокрема, щодо сумлінності у
сплаті податків, достатньо ввести відому інформацію в одне з полів або в
обидва поля і система здійснить пошук у базах даних, доступних для
публічного використання та повідомить про результати пошуку з
зазначенням інформації щодо відсутності або наявності боргу у платника
податків.
У полі «Податковий номер» вказується код за ЄДРПОУ/реєстраційний
номер облікової картки платника податків/серія та/або номер паспорта (для
фізичних осіб – платників податків, які мають відмітку у паспорті про право
здійснювати платежі за серією та/або номером паспорта).
У полі «Найменування/прізвище, ім’я, по батькові платника податків»
зазначається повністю точна назва платника податків.
Оновлення інформації на вебпорталі ДПС щодо стану розрахунків
платника податків з бюджетом (про наявність заборгованості) відбувається
щоденно, крім вихідних та святкових днів, після проведення розрахунків
зведених показників в центральній базі даних за результатами попереднього
банківського дня.
Меню «Стан розрахунків з бюджетом» приватної частини (особистого
кабінету) Електронного кабінету надає платнику податків з використанням
кваліфікованого електронного підпису, доступ до своїх особових рахунків із
сплати податків, зборів та інших платежів.
При зверненні до зазначеного меню відображається зведена інформація
станом на момент звернення, що містить інформацію по кожному виду
платежу.
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Також платник податків має право надіслати запит про отримання
витягу щодо стану розрахунків з бюджетами та цільовими фондами за
даними органів ДПС за формою «F/J1300203» через меню «Заяви, запити для
отримання інформації» приватної частини Електронного кабінету.
Платникам ПДВ: повідомлення про подання пояснень та копій
документів щодо ПН/РК реєстрацію яких зупинено
У разі зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН платник ПДВ має право
подати копії документів та письмові пояснення стосовно підтвердження
інформації, зазначеної у податковій накладній/розрахунку коригування, для
розгляду питання прийняття комісією регіонального рівня рішення про
реєстрацію/відмову
в
реєстрації
податкової
накладної/розрахунку
коригування
в
ЄРПН
(п.
4
«Порядку
прийняття
рішень
про
реєстрацію/відмову
в
реєстрації
податкових
накладних/розрахунків
коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних», затвердженого
наказом МФУ від 12.12.2019 № 520).
Пояснення та копії документів подаються у вигляді Повідомлення про
подання
пояснень
та
копій
документів
щодо
податкових
накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено.
Повідомлення про подання пояснень та копій документів щодо ПН/РК,
реєстрацію яких зупинено, подається в електронному вигляді у форматі XML
- код форми J/F13126.
До Повідомлення
можна додати необхідну кількість документів
довільного формату (код форми J/F13601), до яких можна завантажити копії
необхідних підтверджуючих документів у форматі PDF, PNG або JPG.
Кількість
документів
довільного
формату,
що
додаються
до
Повідомлення, не обмежена.
Розмір вкладень (у форматі PDF, PNG або JPG) до документів довільного
формату не повинен перевищувати 2 Мб.
У разі помилки в надісланому Повідомленні про подання пояснень та
копій документів щодо податкових накладних/розрахунків коригування,
реєстрацію яких зупинено та отриманні квитанції про не прийняття такого
Повідомлення, платник має право надіслати його з правильними даними.
Платникам ПДВ: якщо реєстрація податкової накладної в ЄРПН
зупинена, коли здійснюється реєстрація після оскарження рішення?
Прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН,
реєстрацію яких зупинено, здійснюють комісії з питань зупинення реєстрації
податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН головних управлінь
Державної податкової служби України в областях, м. Києві та Офісу великих
платників податків ДПС (комісія регіонального рівня) (п.2 «Порядку
прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових
накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових
накладних», затвердженого наказом МФУ від 12.12.2019 № 520).
У разі зупинення реєстрації ПН/РК в Реєстрі платник має право подати
копії документів та письмові пояснення стосовно підтвердження інформації,
зазначеної у ПН/РК, для прийняття комісією регіонального рівня рішення про
реєстрацію / відмову в реєстрації в Реєстрі (п.4 Порядку №520).
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Повідомлення про подання пояснень та копій документів щодо ПН/РК,
реєстрацію яких зупинено, подається в електронному вигляді у форматі XML
- код форми J/F13126.
До Повідомлення
можна додати необхідну кількість документів
довільного формату (код форми J/F13601), до яких можна завантажити копії
необхідних підтверджуючих документів у форматі PDF, PNG або JPG.
Кількість
документів
довільного
формату,
що
додаються
до
Повідомлення, не обмежена.
Розмір вкладень (у форматі PDF, PNG або JPG) до документів довільного
формату не повинен перевищувати 2 Мб.
Комісія регіонального рівня протягом п’яти робочих днів, що настають за
днем отримання пояснень та копій документів, приймає рішення про
реєстрацію або відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН та надсилає його
платнику в порядку, встановленому ст. 42 ПКУ (п. 3 (п.4 Порядку №520).
Рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації
ПН/РК в ЄРПН
набирає чинності в день прийняття відповідного рішення (п. 12 Порядку
№520).
Таке рішення може бути оскаржено платником в адміністративному та
судовому порядку (п.13 Порядку №520).
Порядок розгляду скарги щодо рішення про відмову в реєстрації
податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових
накладних затверджено постановою КМУ від 11.12.2019 № 1165.
Скарга щодо рішення про відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН подається
в електронному вигляді у форматі XML - код форми J/F13132.
Кількість документів довільного формату, що додаються до Скарги, не
повинна перевищувати 100 шт.
Задоволення скарги є підставою для реєстрації, зазначених у скарзі
ПН/РК в ЄРПН з урахуванням вимог п. 200 прим. 1.3 ст. 200 прим. 1 ПКУ (п.
18 Порядку № 1165).
Якщо рішення щодо скарги не надсилається платнику протягом строку,
визначеного п. 56.23 ст. 56 Кодексу, така скарга вважається повністю
задоволеною на користь платника податку з дня, що настає за останнім днем
зазначеного строку (п. 16 Порядку №1165).
Скарга на рішення про відмову у реєстрації ПН/РК в ЄРПН
розглядається протягом 10 календарних днів з дня отримання такої скарги
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і
митну політику. Термін розгляду скарги не може бути продовженим (п.
56.23.3 ст. 56 ПКУ).
Отже, вже подані для реєстрації у ЄРПН ПН/РК, реєстрацію яких
зупинено, реєструються у день настання однієї з таких подій:
- прийняття в установленому порядку та набрання чинності рішення про
реєстрацію ПН/РК;
- задоволення скарги щодо рішення про відмову в реєстрації ПН/РК;
- не надсилання платнику протягом строку, визначеного п. 56.23 ст. 56
ПКУ, рішення щодо скарги на рішення комісії регіонального рівня про
відмову в реєстрації ПН/РК;
- набрання рішенням суду законної сили про реєстрацію ПН/РК (у разі
надходження до ДПС відповідного рішення);
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- неприйняття та/або відсутність реєстрації в установленому порядку
рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації ПН/РК.
Платникам ПДВ: надання документів для виключення з переліку
платників, які відповідають критеріям ризиковості
Питання відповідності/невідповідності платника ПДВ критеріям
ризиковості платника податку розглядається комісією регіонального рівня.
Комісією регіонального рівня розглядається питання виключення з
переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості, у разі:
- виявлення обставин,
- та/або отримання інформації, що свідчать про невідповідність
платника податку критеріям ризиковості платника податку,
- та/або отримання інформації та копій відповідних документів від
платника ПДВ, що свідчать про його невідповідність критеріям ризиковості.
Подання платником, якого включено до переліку платників, які
відповідають критеріям ризиковості платника податку, інформації та копій
документів, що свідчать про невідповідність платника податку критеріям
ризиковості здійснюється в електронному вигляді у форматі XML за формою
«Повідомлення про подання інформації та копій документів щодо
невідповідності платника податку критеріям ризиковості платника податку код форми J(F)13149.
До Повідомлення можна додати необхідну кількість документів
довільного формату (код форми J/F13601), до яких можна завантажити копії
документів щодо невідповідності платника податку критеріям ризиковості
платника податку у форматі PDF, PNG або JPG.
Кількість документів довільного формату, що додаються до Повідомлення
2, не повинна перевищувати 100 шт.
Розмір вкладень (у форматі PDF, PNG або JPG) до документів довільного
формату не повинен перевищувати 2 Мб.
Документами, необхідними для розгляду питання виключення платника
ПДВ з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості, можуть
бути:
- договори, зокрема зовнішньоекономічні контракти, з додатками до них;
- договори, довіреності, акти керівного органу платника податку, якими
оформлено повноваження осіб, які одержують продукцію в інтересах
платника податку для здійснення операції;
- первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг,
зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції,
складські документи (інвентаризаційні описи), у тому числі рахункифактури/інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з
урахуванням наявних типових форм та галузевої специфіки, накладні;
- розрахункові документи та/або банківські виписки з особових
рахунків;
- документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про
відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності), наявність яких
передбачено договором та/або законодавством;
- інші документи, що підтверджують невідповідність платника ПДВ
критеріям ризиковості платника податку.
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Інформацію та копії документів, подані платником ПДВ, комісія
регіонального рівня розглядає протягом семи робочих днів, що настають за
датою їх надходження, та приймає відповідне рішення.
Зазначений порядок визначений п. 6 «Порядку зупинення реєстрації
податкової накладної/ розрахунку коригування в Єдиному реєстрі
податкових накладних», затвердженого постановою КМУ від 11.02.2019 №
1165.
Платникам ПДВ: надання пояснення та/або копій документів при
зупиненні реєстрації розрахунку коригування на зменшення суми
Розрахунок коригування, складений постачальником товарів/послуг до
податкової накладної, яка складена на отримувача – платника ПДВ, підлягає
реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем) товарів/послуг, якщо
передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх
постачальнику, для чого постачальник надсилає складений розрахунок
коригування отримувачу.
У разі зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН податковий орган протягом
операційного дня надсилає (в електронній формі у текстовому форматі) в
автоматичному режимі платнику податку квитанцію про зупинення, яка є
підтвердженням зупинення такої реєстрації.
У квитанції про зупинення реєстрації ПН/РК зазначаються:
- номер та дата складення податкової накладної/розрахунку
коригування;
- критерій (критерії) ризиковості платника податку та/або ризиковості
здійснення операцій, на підставі якого (яких) зупинено реєстрацію ПН/РК в
ЄРПН, з розрахованим показником за кожним критерієм, якому відповідає
платник ПДВ;
- пропозиція щодо надання пояснень та копій документів, необхідних для
розгляду питання прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію
ПН/РК в ЄРПН або відмову в такій реєстрації.
Отже, у разі зупинення реєстрації в ЄРПН розрахунку коригування, який
передбачає зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг, пояснення
та копії документів, необхідні для прийняття рішення про реєстрацію
розрахунку коригування в ЄРПН, подаються платником ПДВ – продавцем, що
зазначений в розрахунку коригування та податковій накладній, яка
коригується.
Зазначена норма передбачена п. 192.1 ст. 192 Податкового кодексу, п.
10, п. 11 «Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку
коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних», затвердженого
постановою КМУ від 11.12.2019 №1165.
Платникам ПДВ: подання таблиці даних у разі зупинення реєстрації
податкової накладної
Платник ПДВ має право подати до ДПС таблицю даних платника
податку на додану вартість за встановленою формою.
У разі коли за результатами перевірки ПН/РК визначено, що ПН/РК
відповідають одній з ознак безумовної реєстрації, визначених у п. 3 «Порядку
зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в
Єдиному реєстрі податкових накладних», затвердженого постановою КМУ від
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11.12. 2019 № 1165, зокрема, якщо у ПН/РК відображена операція з товаром
за кодом згідно з УКТЗЕД та/або послугою за кодом згідно з ДКПП, які
зазначені у Таблиці, врахованій податковим органом, реєстрація таких
ПН/РК не зупиняється в ЄРПН.
Таблиця даних платника податку - зведена інформація, що подається
платником ПДВ до податкового органу, щодо кодів видів економічної
діяльності платника податку згідно з Класифікатором видів економічної
діяльності, кодів товарів згідно з УКТЗЕД та/або кодів послуг згідно з
Державним класифікатором продукції та послуг, що постачаються та/або
придбаваються (отримуються) платником податку, ввозяться на митну
територію України.
Оскільки таблиця – це інформація про специфіку діяльності платника
ПДВ, подання якої є правом незалежно від факту зупинення реєстрації
ПН/РК в ЄРПН, то Таблиця може бути подана без наявності факту зупинення
реєстрації ПН/РК в ЄРПН.
У таблиці даних платника податку зазначаються:
- види економічної діяльності відповідно до КВЕД ДК 009:2010;
- коди товарів згідно з УКТЗЕД, що постачаються та/або придбаваються
(отримуються) платником податку, ввозяться на митну територію України;
- коди послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДК
016:2010 (ДКПП), що постачаються та/або придбаваються (отримуються)
платником податку, ввозяться на митну територію України.
Одночасне
заповнення
граф
щодо
придбання
(отримання)
і
постачання/надання товарів/послуг в одному рядку Таблиці не допускається.
Коди послуг згідно з ДКПП у Таблиці мають містити від 5 до 14 символів.
Після подання Таблиці, надалі при складанні ПН/РК, коди товарів згідно
з УКТ ЗЕД або коди послуг згідно з ДКПП мають вказуватися на рівні тих
знаків (цифр), які зазначені в поданій Таблиці.
Якщо в Таблиці коди будуть вказані на рівні 4 перших цифр, а в ПН/РК на рівні 12 цифр, то реєстрація такої ПН/РК може бути зупинена (наприклад,
код «33.12» і код «33.12.24-00.00» не ідентичні і розуміються як різні коди).
Отримання попередньої оплати за товари, постачання яких ще не
відбулося, не позбавляє платника податку права навести у Таблиці
інформацію щодо товарів відносно яких вона отримана.
Таблиця подається з поясненням, в якому зазначається вид діяльності, з
посиланням на податкову та іншу звітність платника податку.
Таблиця з поясненнями розглядається комісією регіонального рівня
протягом п’яти робочих днів після її отримання. За результатами розгляду
приймається рішення про врахування або неврахування Таблиці, яке
надсилається платнику в порядку, встановленому ст. 42 ПКУ.
Зазначений порядок передбачений п. 2, п. 4, п. 12 - 16 «Порядку
зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в
Єдиному реєстрі податкових накладних», затвердженого постановою КМУ від
11.12. 2019 № 1165.

Законодавство щодо ЄСВ
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Нарахування єдиного внеску на вартість санаторних путівок, що
надаються підприємством (роботодавцем) безкоштовно своїм
працівникам
Відповідно до п. 1 частини першої ст. 7 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 базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування (далі – ЄВ) для підприємств, установ та
організацій, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового
договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, є
сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами
виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші
заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі,
що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці», та сума
винагороди ФО за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими
договорами.
Визначення видів виплат, що відносяться до основної, додаткової
заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, при
нарахуванні ЄВ встановлено Інструкцією зі статистики заробітної плати,
затвердженою наказом Державного комітету статистики України від
13.01.2004 № 5 (далі – Інструкція № 5).
Підпунктом 2.3.4 п. 2.3 розд. 2 Інструкції № 5 визначено, що вартість
путівок працівникам та членам їхніх сімей на лікування та відпочинок,
екскурсії або суми компенсацій, видані замість путівок за рахунок коштів
підприємства (крім випадків, указаних у п. 3.2 розд. 3 Інструкції № 5),
входять до фонду оплати праці у складі інших заохочувальних та
компенсаційних виплат.
Отже, вартість путівки, що надається підприємством (роботодавцем)
працівнику, є базою нарахування ЄВ.
Виплата матеріальної допомоги: чи нараховувати єдиний соціальний
внесок
Матеріальна допомога, яку підприємство може надати своїм
працівникам у грошовій формі, може бути систематичною (як правило,
надається всім або більшості працівників) і разовою (надається окремому
працівникові у зв’язку із певними обставинами).
Матеріальна допомога, що має систематичний характер, надана всім або
більшості працівників (на оздоровлення, у зв’язку з екологічним станом, крім
сум, вказаних у п. 3.31), належить до фонду оплати праці у складі інших
заохочувальних і компенсаційних виплат (п.п. 2.3.3 «Інструкції зі статистики
заробітної плати», затвердженої наказом Держкомстату України від
13.01.2004 №5).
Отже така матеріальна допомога є базою для нарахування та утримання
єдиного соціального внеску.
Матеріальна допомога разового характеру, яку надає підприємство
окремим працівникам у зв’язку із сімейними обставинами, на оплату
лікування, оздоровлення дітей, поховання, не належить до фонду оплати
праці (п. 3.31 інструкції №5).
Єдиний внесок не нараховується на матеріальну допомогу pазового
характеру, що надається окремим працівникам y зв’язку із сімейними
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обставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей, поховання (п. 14
розділу I «Переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів
роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування», затвердженого постановою КМУ від
22.12.2010 №1170).
Відповідність матеріальної допомоги pазового характеру необхідно
підтверджувати відповідною заявою особи або наказом, в якому зазначено
підставу для надання такої матеріальної допомоги.

Головне управління ДПС у Запорізькій області
З прибутків запорізьких компаній і комунальних установ до місцевих
бюджетів спрямовано 13 мільйонів
У січні-лютому до місцевих бюджетів Запорізького регіону надійшло 13
мільйонів гривень податку на прибуток (без показників великих платників
податків Запорізького управління Офісу ВПП ДПС). Рівень надходжень двох
місяців 2019 року перевищено на 2,5 відсотка або на 287 тисяч. Про це
повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області
Руслан Рачинський.
Зокрема, суб'єкти господарювання м. Запоріжжя спрямували до міського
бюджету 9,2 мільйона, близько 1 мільйона надійшло від мелітопольських і
веселівських підприємств, 904 тисячі – від бердянських і приморських, 396
тисяч – від василівських і михайлівських, майже 300 тисяч – від токмацьких і
чернігівських, 273 тисячі – від пологівських, більмацьких та розівських тощо.
Цього року на Запоріжжі нараховується 870 платників податку на
прибуток.
Нагадаємо, відповідно Бюджетного кодексу України 10 відсотків податку
зараховується до бюджетів міст, районів та об'єднаних територіальних
громад. Крім того, 100 відсотків платежу від фінансових установ комунальної
форми власності також надходить до місцевих скарбниць.
Основна ставка податку на прибуток підприємств становить 18
відсотків, термін подання річної звітності – протягом 60 днів після закінчення
звітного року, тобто, включно до 1 березня 2020 року.
За два місяці на Запоріжжі борги з податків та ЄСВ скоротились
на 38,5 мільйона
В результаті застосування комплексу заходів згідно з вимогами
Податкового кодексу України у січні-лютому цього року податкові боржники
погасили недоїмку до бюджетів у сумі 22,6 мільйона гривень. Як повідомив в.
о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан
Рачинський, до державного бюджету було сплачено 15,1 мільйона, до
місцевих – 7,5 мільйона гривень.
Зокрема, від підприємств, які знаходяться в процедурах банкрутства, до
бюджету надійшло 1,7 мільйона, з рахунків боржників стягнуто платіжними
вимогами та вилучено готівки у розмірі 600 тисяч, від реалізації дебіторської
заборгованості скарбниці отримали 400 тисяч.
Також фахівці податкової служби за два місяці подали до суду 28 позовів
про стягнення боргу в сумі 11,4 мільйона. На даний час задоволено чотири із
них, до бюджету надійшло 1 мільйон гривень.
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З початку року заборгованість з єдиного соціального внеску збільшилась
на 36 мільйонів та станом на 1 березня склала 585 мільйонів. Серед основних
причин зростання – несплата деякими підприємцями і підприємствами
нарахувань.
За січень-лютий погашено недоїмку з ЄСВ у сумі майже 16 мільйонів, у
тому числі, через органи державної виконавчої служби майже 5 мільйонів
гривень.
Кампанія з легалізації праці: офіційно оформлено півтори тисячі
запоріжців
На Запоріжжі за два місяці проведення кампанії з детінізації зайнятості
населення роботодавці оформили 1506 працівників.
Коментуючи результати двомісячної роботи, в. о. начальника Головного
управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський повідомив, що за
цей час робочі групи, у складі фахівців податкової служби, управління
держпраці, інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування,
організовували роз'яснювальні зустрічі з працедавцями, семінари та круглі
столи.
Завдяки інформаційним заходам було легалізовано працю 1357
громадян, яким виплачено 7,1 мільйона гривень доходів. З цієї суми до
бюджетів надійшло майже три мільйони гривень, зокрема, 1,2 мільйона
гривень податку на доходи фізичних осіб, 1,5 мільйона гривень єдиного
соціального внеску та 100 тисяч гривень військового збору.
Крім того, проведені перевірки серед компаній і підприємців, які мали
ризики використання неоформленої найманої праці. У результаті виявлено
149 осіб, які працювали без належного оформлення. Матеріали надіслані до
ГУ Держпраці для вжиття відповідних заходів.
Також податківці перевірили 49 суб'єктів господарювання стосовно
повноти нарахування і сплати податків і зборів під час виплати доходів
громадянам. Після виявлених порушень донараховано 4,4 мільйона гривень
податку на доходи фізичних осіб, 1,6 мільйона гривень єдиного соціального
внеску та 300 тисяч гривень військового збору. На даний час до бюджетів
уже сплачено 1,1 мільйона.
Запоріжці сплатили майже сто мільйонів військового збору
За два місяці запорізькі платники податків спрямували до бюджету 99,7
мільйона гривень військового збору. Про це повідомив в. о. начальника
Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, який
підкреслив, що порівняно з минулорічним показником запоріжці збільшили
відрахування на 9,7 мільйона або на 11 відсотків.
Більшу частину надходжень забезпечили підприємці і підприємства м.
Запоріжжя – 51 мільйон, суб'єкти господарювання м. Енергодар, Кам’янськоДніпровського та Великобілозерського районів сплатили 17 мільйонів, м.
Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 8,5 мільйона, м.
Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 6,6 мільйона,
Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 2,9 мільйона,
Вільнянського, Новомиколаївського районів – 2,7 мільйона, Оріхівського та
Гуляйпільського районів – 2,6 мільйона, Василівського та Михайлівського
районів – 2,5 мільйона тощо.
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Всього на Запоріжжі зареєстровано понад 51 тисяча платників
військового збору, зокрема, майже 16 тисяч підприємців та 35,2 тисячі
підприємств, установ і організацій.
Нагадаємо, платниками військового збору є фізичні особи-резиденти та
нерезиденти, які отримують доходи в Україні. Ставка збору становить 1,5
відсотка від суми доходів, що підлягають оподаткуванню (зокрема, це
заробітна плата, іноземні доходи, суми винагород та інших виплат,
нарахованих відповідно до умов цивільно-правового договору, пасивні
доходи, у тому числі, роялті, дивіденди, страхові виплати та ін.).
До уваги платників податків!!!
Більшістю послуг податкової служби запоріжці можуть користуватися
ДИСТАНЦІЙНО
Для мінімізації особистих контактів та зручності запоріжців податкова
служба регіону нагадує про можливість дистанційного користування
податковими сервісами.

Отже, платники податків мають можливість щоденно ознайомлюватись із
роз'яснювальними та інформаційними матеріалами:
− на сайті Головного управління ДПС у Запорізькій області
(https://zp.tax.gov.ua);
− на
сторінці
у
соціальній
мережі
Фейсбук
(https://www.facebook.com/tax.zaporizhzhya).
Актуальні роз'яснення і повідомлення розміщуються також на
вебресурсах громадських організацій, запорізьких масмедіа та органів
місцевої влади.
Якщо у платників виникають конкретні запитання до податкової, вони
можуть направляти їх у вигляді звернень:
− на електронну скриньку zp.zvernennya@tax.gov.ua;
− поштою за адресою: 69107, м. Запоріжжя, проспект Соборний, 166.
Для представників бізнесу та громадськості консультації надають фахівці
Інформаційно-довідкового департаменту ДПС України:
− засобами телефонного зв'язку: 0-800-501-007 (безкоштовно зі
стаціонарних телефонів) з 8.00 до 20.00 (крім суботи та неділі).
− за допомогою електронного листування: idd@tax.gov.ua.
Пропонуємо ще декілька корисних посилань:
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− контакти
Головного
управління
ДПС
у
Запорізькій
області:
https://zp.tax.gov.ua/dfs-u-regioni/golov-upr/kontakti-;
− контакти Центрів обслуговування платників Запорізької області:
https://zp.tax.gov.ua/okremi-storinki/tsentri-obslugovuvannya-platnikiv-poda;
− Електронний кабінет платника: https://cabinet.tax.gov.ua;
− Загальнодоступний
інформаційно-довідковий
ресурс:
http://zir.tax.gov.ua;
− інформаційний ресурс Кваліфікованого надавача електронних довірчих
послуг ІДД ДПС: http://acskidd.gov.ua/manage-certificates.
Запорізькі підприємства спрямували до бюджетів
понад 118 мільйонів гривень рентних платежів
Упродовж січня-лютого від запорізьких добувних компаній бюджети
отримали майже 75 мільйонів гривень рентної плати за користування
надрами. Зокрема, до державного бюджету надійшло 51,4 мільйона, до
місцевих скарбниць – 23,3 мільйона. Про це повідомив в. о. начальника
Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський.
У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року суб'єкти господарювання
збільшили рентні платежі на 8,9 мільйона або на 13,5 відсотка.
Так, суб'єкти господарювання Василівського та Михайлівського районів
сплатили 64,5 мільйона, м. Запоріжжя – 2,5 мільйона, Пологівського,
Більмацького та Розівського районів – 2,2 мільйона, м. Токмак, Токмацького
та Чернігівського районів – 1,9 мільйона, Запорізького району – 1,2 мільйона,
Вільнянського та Новомиколаївського районів – 886 тисяч.
На даний час у Запорізькій області нараховується 588 підприємств, які
на підставі спеціальних дозволів мають право на користування надрами.
Крім того, з початку року 529 компаній і підприємців забезпечили до
бюджетів майже 44 мільйони гривень плати за спеціальне використання
води, у тому числі до державної казни – 24,1 мільйона, до бюджетів громад –
19,7 мільйона.
У Запоріжжі із зони ООС зустріли трьох офіцерів податкової міліції
Днями у рамках чергової ротації особового складу підрозділів податкової
міліції із зони проведення операції Об'єднаних сил повернулись троє
співробітників оперативного управління ГУ ДФС у Запорізькій області.
Під час несення служби офіцери виконували завдання з контролю лінії
розмежування, пунктів в'їзду та виїзду з непідконтрольних територій, а
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також протидіяли нелегальному переміщенню товарів та незаконному
здійсненню господарської діяльності.
Офіцерів податкової міліції привітали керівний склад Головного
управління ДФС у Запорізькій області та колеги. За особисту мужність і
самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної
цілісності України, вони нагороджені грамотами Запорізької обласної
державної адміністрації.

