Бердянське управління ГУ ДПС
у Запорізькій області повідомляє
Місцеві скарбниці Бердянського та Приморського районів отримали
майже 255 мільйонів гривень
З початку 2020 року бердянські і приморські платники податків
перерахували до місцевих бюджетів 254,6 мільйона гривень. Про це
повідомила начальниця Бердянського управління ГУ ДПС у Запорізькій
області Оксана Федорова.
Зокрема,
вона
зазначила,
що
від
суб’єктів
господарювання,
зареєстрованих у місті Бердянськ до місцевого бюджету надійшло 190,7
мільйона, від платників Бердянського та Приморського районів – 26,4 та 37,5
мільйона гривень відповідно.
Традиційно у розрізі основних платежів найбільшу питому вагу має
сплата податку на доходи фізичних осіб. Так, станом на 1 червня 2020 року зі
своїх доходів мешканці Бердянського та Приморського районів сплатили
169,4 мільйона гривень ПДФО. При цьому, темп приросту складає 4,4 %, що у
грошовому вираженні дорівнює 7 млн гривень.
Суб’єкти малого та середнього підприємництва забезпечили місцевим
бюджетам надходження єдиного податку на суму 47,2 мільйона, що на 0,9 %
або 408 тисяч гривень більше за аналогічний період минулого року.
Своєчасна сплата майнових податків принесла місцевим бюджетам 33,4
мільйона гривень. Найбільшу суму забезпечили землекористувачі, які
спрямували до місцевих скарбниць 28,9 мільйона, а від сплати податку на
нерухомість казна територіальних громад поповнилася на суму 4,3 мільйона
гривень. У свою чергу, власники елітних автомобілів сплатили 0,2 мільйона
гривень транспортного податку.
Шановні платники податків, декларуйте доходи вчасно!
Бердянське управління ГУ ДПС у Запорізькій області нагадує, що до
завершення кампанії декларування громадянами доходів, отриманих у 2019
році, залишилось три тижні.
Так, відповідно до законодавчих змін на час карантину, громадяни
мають право подати декларацію за звітний (податковий) 2019 рік – до 1
липня 2020 року.
Тобто, останній день подання декларації за звітний 2019 рік – 30 червня
2020 року.
Податкове зобов’язання, визначене фізичними особами у таких
деклараціях, мають бути сплачені до 1 жовтня 2020 року.
Громадяни, які подають податкові декларації про майновий стан і
доходи розподіляються на дві категорії:
- особи, які зобов’язані подати річну декларацію;
- особи, які мають право подати декларацію з метою отримання
податкової знижки.
Громадяни, які мають право на податкову знижку, можуть подати
декларацію по 31 грудня 2020 року (включно). До податкової знижки можна
враховувати тільки витрати, понесені в минулому році. Не скориставшись
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правом на податкову знижку в цьому році, громадянин втрачає його в
наступному році.
Повернення частини сплаченого податку на доходи фізичних осіб у разі
використання права на податкову знижку здійснюється протягом 60
календарних днів після подання декларації громадянином.
До уваги всіх суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на право
виробництва, оптової, роздрібної торгівлі пальним та зберігання
пального!
Державна податкова служба України нагадує про необхідність завчасно
подбати про внесення чергового платежу за ліцензії на право виробництва,
оптової, роздрібної торгівлі пальним та зберігання пального, а також надати
до органу ліцензування визначені Законом України від 19 грудня 1995 року
№ 481 «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального»
документи.
У разі відсутності звернення суб’єкта господарювання до органу
ліцензування щодо внесення чергового платежу за ліцензію на дату спливу
терміну попередньої сплати, таку ліцензію буде призупинено відповідно до
вимог Закону.

Новини законодавства
Нововведення щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб
Бердянське управління ГУ ДПС у Запорізькій області інформує, що
Законом України від 16 січня 2020 року №466-IX «Про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків,
усунення
технічних
та
логічних
неузгодженостей
у
податковому
законодавстві» (далі ‒ Закон № 466) передбачено наступні зміни щодо
податку на доходи фізичних осіб (далі ‒ ПДФО):
– визначення порядку оподаткування прибутку контрольованих
іноземних компаній (набирає чинності з 1 січня 2021 року);
– оподаткування за основною ставкою 18 відсотків доходу, отриманого
платником податку від продажу протягом звітного податкового року третього
та наступних об’єктів нерухомості (транспортних засобів). Тобто, дохід,
отриманий платником податку від реалізації першого на рік об’єкта рухомого
майна (транспортних засобів) оподатковується за нульовою ставкою, дохід
від продажу протягом звітного податкового року другого об’єкта рухомого
майна оподатковується за ставкою 5%, а дохід від продажу третього та
наступних
об’єктів
рухомого
майна,
отриманий
протягом
року,
оподатковується за ставкою 18% ПДФО;
– уточнення переліку витрат для фізичних осіб - підприємців в частині
витрат на сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
за об’єкти нежитлової нерухомості, витрат на реконструкцію, модернізацію та
інші види поліпшення основних засобів;
– скасовується сплата податку на доходи фізичних осіб з пенсій, розмір
яких перевищує 10 розмірів прожиткового мінімуму;
– звільняється від сплати 5% ПДФО під час продажу об’єкта
незавершеного будівництва за умови перебування такого майна у власності
платника податку понад три роки.
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Встановлено єдиний термін подання декларацій з майнових податків
та декларацій сільськогосподарських товаровиробників - платників
єдиного податку четвертої групи
Бердянське управління ГУ ДПС у Запорізькій області нагадує, що 23
травня 2020 набрав чинності Закон України №466-ІХ від 16 січня 2020, яким
удосконалено адміністрування податків та усунено технічні та логічні
неузгодженості у податковому законодавстві.
Так, зокрема, Закон №466-ІХ встановив єдиний термін для подання
річних декларацій з податку на майно: податку на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки; транспортного податку; плати за землю - платники цих
податків подають до податкового органу податкову декларацію не пізніше
20 лютого звітного року.
Такий
самий
термін
встановлено
для
сільськогосподарських
товаровиробників, які для переходу на спрощену систему оподаткування або
щорічного підтвердження статусу платника єдиного податку подають
податкову декларацію не пізніше 20 лютого звітного року.
ПДВ: для платників запроваджено єдиний звітний податковий період
Бердянське управління ГУ ДПС у Запорізькій області звертає увагу, що
Законом України від 16.01.2020 №466-ІХ «Про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення
технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві»
внесено зміни до Податкового кодексу України (далі - ПКУ) якими, зокрема,
для платників податку на додану вартість запроваджується єдиний звітний
(податковий) період.
Відповідно до змін, внесених до статті 202 ПКУ, для платників ПДВ
встановлено податковий період який дорівнює календарному місяцю. Тобто,
скасовано квартальний звітний період для платників єдиного податку. Отже,
податкова звітність з податку на додану вартість всіма платниками цього
податку подається за календарний місяць.
Кому та за яких умов податківці спишуть недоїмку з ЄСВ
З 03 червня 2020 року набрав чинності п. 5 р. I Закону України від
13.05.2020 року № 592-IX «Про внесення змін до Закону України "Про збір та
облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування" щодо усунення дискримінації за колом платників» (далі – Закон
592).
Зокрема нормами Закону № 592 розділ VIII «Прикінцеві та перехідні
положення» Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та
облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» із змінами (далі – Закон 2464) доповнено п. 9.15.
Відповідно до цього пункту підлягають списанню за заявою
платника та несплачені на день набрання чинності Законом 592 суми
недоїмки, нараховані платникам єдиного внеску( крім фізичних осіб –
підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) за період з 01
січня 2017 року до дня набрання чинності Законом 592, а також штрафи та
пеня, нараховані на ці суми недоїмки, у разі якщо такими платниками не
отримано дохід (прибуток) від їх діяльності, що підлягає обкладенню
податком на доходи фізичних осіб. Умовою, при цьому, є подання протягом
90 календарних днів з дня набрання чинності Законом 592:
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а) платниками – фізичними особами – підприємцями (далі – ФОП),
які обрали загальну систему оподаткування – державному реєстратору за
місцем знаходження реєстраційної справи ФОП заяви про державну
реєстрацію припинення підприємницької
діяльності
та
подання
до
податкового органу – звітності відповідно до вимог частини 2 ст. 6 Закону
2464 за період з 01 січня 2017 року до дня набрання чинності Законом 592.
Зазначена звітність подається платником виключно у випадку, якщо вона не
була подана раніше;
б) особами, які провадять незалежну професійну діяльність – до
податкового органу за основним місцем обліку заяви про зняття з обліку як
платника єдиного внеску та звітності відповідно до вимог частини 2 ст. 6
Закону № 2464 за період з 01 січня 2017 року до дня набрання чинності
Законом № 592. Зазначена звітність подається платником виключно у
випадку, якщо вона не була подана раніше.
Після отримання у встановленому законом порядку відповідних
відомостей від державного реєстратора або заяви про зняття з обліку як
платника єдиного внеску та за умови подання платником єдиного внеску
зазначеної звітності (якщо відповідна звітність не була подана раніше)
податковий орган протягом 15 робочих днів проводить камеральну
перевірку, за результатами якої приймає рішення про списання суми
недоїмки, штрафних санкцій і пені або вмотивоване рішення про відмову
списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені.
Наголошуємо, що податковим органом може бути прийнято рішення про
відмову списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені, за умови якщо за
результатами перевірки буде встановлено, що:
1) платник податків отримав дохід (прибуток) протягом періоду з 01
січня 2017 року до дня набрання чинності Законом 592;
2) суми недоїмки, а також штрафи та пеня, нараховані на суми
недоїмки, були в повному обсязі самостійно сплачені платником або стягнуті
у порядку, передбаченому Законом 2464.
У разі якщо суми недоїмки, а також штрафи та пеня, нараховані на суми
недоїмки, були частково самостійно сплачені платником та/або стягнуті у
порядку, передбаченому Законом 2464, податковий орган приймає рішення
про списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені у частині, що
залишилася несплаченою.
Штрафні санкції до платника єдиного внеску, передбачені п. 7 частини
11 ст. 25 Закону 2464, за наведених умов не застосовуються.
Вимога про сплату суми недоїмки, штрафних санкцій і пені вважається
відкликаною у день прийняття податковим органом рішення про списання
суми недоїмки, штрафних санкцій і пені.
Додамо, що нараховані та сплачені або стягнуті за зазначений період
суми недоїмки, штрафних санкцій і пені відповідно Закону 2464 не
підлягають поверненню.
Звертаємо увагу, що заяви на списання подаються до податкового
органу за місцем реєстрації та розглядаються за умови їх подання протягом
90 календарних днів з дня набрання чинності Законом України «Про
внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо усунення
дискримінації за колом платників».
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До 1 серпня 2020 року перенесено терміни запровадження
програмних РРО
Бердянське управління ГУ ДПС у Запорізькій області нагадує платникам
податків про те, що до 1 серпня 2020 перенесено введення в дію норм
законодавства щодо запровадження програмних реєстраторів розрахункових
операцій, як альтернативу класичних РРО. Також, до 1 серпня 2020 року
продовжено можливість не застосовувати РРО та/або програмні РРО
платникам єдиного податку другої – четвертої груп незалежно від обраного
виду діяльності обсяг яких протягом календарного року не перевищує ліміт
1 млн грн, крім тих, які здійснюють:
- реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають
гарантійному ремонту;
- реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення.
При цьому надання платних послуг у сфері охорони здоров’я, виключено
із зазначеного ліміту до 1 січня 2021 року.
З 1 січня 2021 року до 1 квітня 2021 року продовжено можливість не
застосовувати РРО та/або програмні РРО платниками єдиного податку другої
– четвертої груп, обсяг доходу яких протягом календарного року не
перевищує 1 млн грн, незалежно від обраного виду діяльності, крім тих, які
здійснюють:
- реалізацію товарів через мережу Інтернет;
- реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають
гарантійному ремонту;
- реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та
надання платних послуг у сфері охорони здоров'я;
- реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів,
дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та
напівдорогоцінного каміння;
- роздрібну торгівлю уживаними товарами в магазинах;
- діяльність ресторанів, кафе, ресторанів швидкого обслуговування, крім
продажу води, молока, квасу, олії та живої риби з автоцистерн, цистерн,
бочок і бідонів; страв та безалкогольних напоїв у їдальнях і буфетах
загальноосвітніх навчальних закладів і професійно-технічних навчальних
закладів під час навчального процесу;
- турагенства і туроператори;
- діяльність готелів та подібні місця тимчасового розміщення;
- реалізацію текстилю (крім реалізації за готівкові кошти на ринках),
деталей та приладдя для автотранспортних засобів відповідно до переліку,
затвердженого Кабінетом Міністрів України.
Нововведення Електронного кабінету передбачені Законом № 466
Законом України від 16.01.2020 року № 466-ІХ «Про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків,
усунення
технічних
та
логічних
неузгодженостей
у
податковому
законодавстві»
передбачено
ряд
зміни,
якими
вдосконалюється
функціонування Електронного кабінету.
А саме, платники податків, які подають звітність в електронній формі
та/або пройшли електронну ідентифікацію онлайн в електронному кабінеті,
за власним бажанням зможуть надати заяву на електронний документообіг
між платником та податковою службою та зможуть отримувати документи
через електронний кабінет та здійснювати листування з контролюючими
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органами засобами електронного зв’язку виключно в електронній формі з
дотриманням вимог цифрового підпису. Передбачено, що після надання
заяви на електронний документообіг, платникові одночасно з отриманням
електронних документів від контролюючого органу надходитиме на його
електронну адресу (адреси) інформації про вид документа, дату та час його
надіслання в електронний кабінет.
Документ, надісланий контролюючим органом в електронний кабінет,
вважається врученим платнику податків, якщо він сформований з
дотриманням вимог законів про електронні документи та є доступним в
електронному кабінеті.
Платник податків один раз протягом року може надіслати
контролюючому органу через електронний кабінет заяву про відмову
отримувати документи через електронний кабінет.
У разі якщо платник податків не подав заяву про бажання отримувати
документи через електронний кабінет, листування з платником податків
здійснюється шляхом надіслання поштою з дотриманням вимог відправки
документів. Слід звернути увагу, що в законом зазначено, у випадку якщо
пошта не може вручити платнику податків документ у зв’язку з відсутністю
за місцезнаходженням платника або з інших певних причин документ
вважається врученим платнику податків у день, зазначений поштовою
службою в повідомленні про вручення із зазначенням причини невручення.
За новими нормами платниками податків будуть отримуватися копії
наказів про проведення перевірок, повідомлень про проведення перевірок,
актів (довідок) перевірок, відповідних запитів та інших документів,
складених у зв’язку з проведенням та за результатами перевірок і звірок.
Також, в електронному кабінеті стане доступним надання звернення на
отримання індивідуальної податкової консультації в електронній формі. У
разі необхідності платники податків можуть прикріпити до звернення копії
необхідних документів.
Слід звернути увагу, що платники податків зможуть засобами
електронного кабінету виправити неточну, неповну чи застарілу інформацію
про себе, доступ до якої надається йому через електронний кабінет,
надіславши відповідне повідомлення з документальними підтвердженнями
фактів, викладених у ньому або скан-копії відповідних документів (крім
відомостей, які контролюючі органи отримують з Єдиного державного
реєстру).
Контролюючий орган зобов’язаний внести відповідні виправлення до
інформаційних баз даних після встановлення достовірності та/або
верифікації даних, протягом двох робочих днів з моменту отримання
повідомлення. Контролюючий орган звільняється від такого обов’язку у
випадках, якщо платником податків не було надано підтвердження фактів,
викладених у повідомленні.

Деклараційна кампанія – 2020
Декларування 2020: надаєте житло в оренду громадянину – необхідно
сплатити податки
Бердянське управління ГУ ДПС у Запорізькій області повідомляє, що
якщо договір оренди нерухомого майна укладено між фізичними особами, які
не є суб'єктами господарювання, особою, відповідальною за нарахування та
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сплату податку на доходи фізичних осіб до бюджету, є платник податку орендодавець.
Наприклад, у разі надання в оренду квартири або іншого житлового чи
нежитлового приміщення, іншого нерухомого майна, орендодавець є
відповідальним за нарахування та сплату податку до бюджету.
Такий орендодавець має самостійно нарахувати та сплатити податок до
бюджету в строки, встановлені законодавством. Суми отриманого доходу,
сплаченого протягом звітного податкового року податку та податкового
зобов'язання за результатами такого року орендодавець відображає у річній
податковій декларації про майновий стан і доходи та подає її до
контролюючого органу за місцем реєстрації (податкової адреси) до 1 липня
року, наступного за звітним.
Якщо договір оренди об'єктів нерухомості посвідчувався нотаріально,
нотаріус
зобов'язаний
надіслати
інформацію
про
такий
договір
контролюючому органу за податковою адресою платника податку —
орендодавця. Форма Повідомлення про нотаріальне посвідчення договору
оренди об’єктів нерухомості затверджена постановою Кабінету Міністрів
України від 29.12.2010 р. № 1242. За порушення порядку та/або строків
подання зазначеної інформації нотаріус несе відповідальність, передбачену
законом за порушення порядку та/або строків подання податкової звітності.
Звертаємо увагу, що суб'єкти господарювання, які провадять
посередницьку діяльність, пов'язану з наданням послуг з оренди нерухомості
(рієлтори), зобов'язані надіслати інформацію про укладені за їх
посередництвом цивільно-правові договори (угоди) про оренду нерухомості до
контролюючого органу за місцем своєї реєстрації в строки, передбачені для
подання податкового розрахунку, за формою, встановленою центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну
фінансову політику. Форма інформації затверджена наказом Міністерства
Фінансів України від 13.05.2017 р. № 497.
За порушення порядку та/або строків подання зазначеної інформації
рієлтор несе відповідальність, передбачену законом за порушення порядку
та/або строків подання податкової звітності.
Чи потрібно декларувати дохід отриманий на роботі за кордоном?
Оподаткування іноземних доходів визначено пунктом 170.11 статті 170
Податкового кодексу України (ПКУ). Якщо джерело виплат будь-яких
оподатковуваних доходів є іноземним, сума такого доходу включається до
загального річного оподатковуваного доходу платника податку —
отримувача, який зобов’язаний подати річну податкову декларацію про
майновий стан і доходи .
Під час нарахування (отримання) доходів, отриманих у вигляді валютних
цінностей або інших активів (вартість яких виражено в іноземній валюті або
міжнародних розрахункових одиницях), такі доходи перераховуються у
гривні за валютним курсом НБУ, що діє на момент нарахування (отримання)
таких доходів (п. 164.4 ст. 164 ПКУ).
Для отримання права на зарахування податків та зборів, сплачених за
межами України, платник зобов’язаний отримати від державного органу
країни, де отримується такий дохід (прибуток), уповноваженого справляти
такий податок, довідку про суму сплаченого податку та збору, а також
про базу та/або об’єкт оподаткування. Зазначена довідка підлягає легалізації
у відповідній країні, відповідній закордонній дипломатичній установі
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України, якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами
України (п.13.5 ст.13 ПКУ). Сума податку з іноземного доходу платника
податку — резидента, сплаченого за межами України, не може перевищувати
суму податку, розраховану на базі загального річного оподатковуваного
доходу такого платника податку відповідно до законодавства України
(пп.170.11.4 ст.170 ПКУ).
Нагадуємо платникам, що Законом України від 17.03.2020 року №533-IX
«Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України
щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів,
спрямованих на запобігання виникненню і поширенню корона вірусної
хвороби», продовжено термін подання громадянами декларації про майновий
стан і доходи до 1 липня 2020 року, відповідно термін сплати зобов’язань за
такою декларацією - до 1 жовтня поточного року. Для спрощення процедури
подання декларації запроваджено в Електронному кабінеті платника сервіс
автоматичного заповнення декларації про майновий стан і доходи.

Роз’яснення законодавства
Вирішили змінити групу платника єдиного податку: подайте заяву
не пізніше 15 червня
Платники єдиного податку мають право за власним бажанням перейти
на сплату єдиного податку, встановленого для інших груп платників єдиного
податку.
Це можливо за умови дотримання платником єдиного податку вимог,
встановлених ПКУ для обраної ним групи.
Для цього потрібно подати заяву до контролюючого органу не пізніше
ніж за 15 календарних днів до початку наступного кварталу. Тобто, для зміни
групи з ІІІ кварталу 2020 року відповідну заяву про перехід необхідно подати
не пізніше 15 червня 2020 року.
При цьому у платника єдиного податку третьої групи, який є платником
податку на додану вартість, анулюється реєстрація платника податку на
додану вартість у порядку, встановленому ПКУ, у разі обрання ним першої
або другої групи чи ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи,
яка включає податок на додану вартість до складу єдиного податку.
Це передбачено підпунктом 298.1.5 Податкового кодексу України.
Якщо є податковий борг, реєстрація платника єдиного податку може
бути анульована
Бердянське управління ГУ ДПС у Запорізькій області нагадує, що ФОП –
платник єдиного податку, у разі наявності у неї податкового боргу на кожне
перше число місяця протягом двох послідовних кварталів зобов’язана
перейти на сплату інших податків і зборів, в останній день другого із двох
послідовних кварталів або ж реєстрація платником єдиного податку може
бути анульована за рішенням контролюючого органу шляхом виключення з
реєстру платників єдиного податку. Таке право надано контролюючим
органам згідно ст. 299 Податкового кодексу України ( ПКУ).
Крім того, відповідно до п.п. 8 п.п. 298.2.3 п. 298.2 ст. 298 ПКУ,
платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату інших податків і
зборів, визначених ПКУ у разі наявності податкового боргу на кожне перше
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число місяця протягом двох послідовних кварталів – в останній день другого
із двох послідовних кварталів.
Одночасно звертаємо увагу, що Законом України від 16 січня 2020 року
№466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних
неузгодженостей у податковому законодавстві» встановлено, що анулювання
реєстрації єдиного податку можливе у разі наявності податкового боргу, який
перевищує 1020 гривень.
Земельний податок: пільги громадянам
Відповідно до статті 281 Податкового кодексу України від сплати
податку звільняються такі категорії громадян: інваліди першої і другої групи;
фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;
пенсіонери (за віком); ветерани війни та особи, на яких поширюється дія
Закону України від 22 жовтня 1993 року № 3551-XII «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту»; фізичні особи, визнані законом
особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для
зазначених вище категорій громадян, поширюється на земельні ділянки за
кожним видом використання у межах граничних норм, а саме: для ведення
особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари; для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка): у селах – не більш як 0,25 гектара, в селищах –
не більш як 0,15 гектара, в містах – не більш як 0,10 гектара; для
індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара; для
будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара; для ведення
садівництва – не більш як 0,12 гектара.
Якщо виплата матеріальної допомоги має систематичний характер,
вона оподатковується за ставкою 18 відсотків
Якщо виплата матеріальної допомоги має систематичний характер і така
допомога надається всім або більшості працівникам, то така матеріальна
допомога з метою оподаткування прирівнюється до заробітної плати і вся
сума такої допомоги включається до загального місячного оподатковуваного
доходу платника податку і оподатковується за ставкою 18 відсотків.
Якщо працедавець надає окремим працівникам нецільову благодійну
(матеріальну) допомогу за їх заявами у зв’язку з особистими обставинами, яка
носить разовий характер, то сума такої допомоги не включається до
оподатковуваного доходу якщо протягом звітного податкового року не
перевищує суми граничного розміру доходу (у 2018 році – 2470 грн., у 2019
році – 2690 грн., у 2020 році – 2940 грн.), а сума перевищення
оподатковується в загальному порядку за ставкою 18 відсотків.
Відповідно до п.п. 14.1.48 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від
02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) для
цілей розд. IV ПКУ 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.
Об’єктом
оподаткування
резидента
є
загальний
місячний
оподатковуваний дохід (п.п. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 ПКУ).
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До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника
податку включаються доходи у вигляді заробітної плати, нараховані
(виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору
(контракту) (п.п. 164.2.1 п. 164.2 ст. 164 ПКУ).
Як отримати витяг з Реєстру неприбуткових установ та організацій
Відповідно до п. 12 прим. 1 Порядку ведення Реєстру неприбуткових
установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та
організацій до Реєстру та виключення з Реєстру, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року № 440 зі змінами та
доповненнями (далі – Порядок) неприбуткова організація може звернутися до
контролюючого органу із запитом про отримання витягу з Реєстру
неприбуткових установ та організацій (далі – Реєстр).
Запит про отримання витягу з Реєстру подається особисто
представником неприбуткової організації чи уповноваженою на це особою
або надсилається поштою контролюючому органу за основним місцем обліку
неприбуткової організації за формою згідно з додатком 3 до Порядку. Усі
розділи запиту підлягають заповненню.
У запиті зазначається код згідно з ЄДРПОУ неприбуткової організації,
який є критерієм пошуку відомостей у Реєстрі.
Запит обов’язково повинен бути підписаний керівником або особою, що
має право підпису документів неприбуткової організації, із зазначенням
дати.
Неприбуткові організації, які уклали з відповідним контролюючим
органом договір про визнання електронних документів, можуть подати запит
засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови
щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному
законодавством.
За запитом неприбуткової організації контролюючий орган надає їй
безоплатно протягом трьох робочих днів, що настають за днем отримання
такого запиту, витяг з Реєстру, який містить відомості про неприбуткову
організацію визначені п. 11 Порядку, або повідомлення про відсутність
відомостей у Реєстрі. Витяг містить відомості з Реєстру, актуальні на дату та
час його формування, та є чинним до внесення змін до Реєстру в частині
відомостей, що стосуються зазначеної неприбуткової організації.
Витяг з Реєстру або повідомлення про відсутність відомостей у Реєстрі
надсилається поштою за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою)
платника податків або особисто вручається платнику податку (його
представнику) за основним місцем обліку платника податків.

Головне управління ДПС у Запорізькій області
Начальником податкової служби Запорізької області призначено
Романа Афонова
Наказом Державної податкової служби України від 02.06.2020 року
№466-о начальником Головного управління ДПС у Запорізькій області з 2
червня 2020 року призначено Романа Афонова.
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З прибутків запорізьких компаній місцеві бюджети отримали
65 мільйонів
З початку року до місцевих бюджетів Запорізької області надійшло 65
мільйонів 494 тисячі гривень податку на прибуток (без показників великих
підприємств, які обліковані в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДПС). Як
повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман
Афонов, лише у травні скарбниці отримали 14 мільйонів.
За п'ять місяців компанії і установи перерахували до міського бюджету
Запоріжжя – 47,6 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського
районів – 6 мільйонів, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів –
3,1 мільйона, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського
районів – 2,5 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів –
1,2 мільйона, Запорізького району – понад мільйон, м. Токмак, Токмацького
та Чернігівського районів –964 тисячі, Василівського та Михайлівського
районів – 855 тисяч тощо.
Всього у регіоні зареєстровано 955 платників податку на прибуток.
Нагадаємо, згідно із нормами Бюджетного кодексу України 10 відсотків
податку находить до місцевих скарбниць, а податок на прибуток фінансових
установ комунальної форми власності стовідсотково зараховується до
бюджетів міст, районів та об'єднаних територіальних громад.
З пасивних доходів запоріжців банки сплатили
24 мільйони гривень податків
У січні-травні поточного року банківські та інші фінансові установи
регіону сплатили до бюджету 24 мільйони гривень податку на доходи
фізичних осіб з процентів за депозитами (без врахування даних великих
платників Запорізького управління Офісу ВПП ДПС). Порівняно з
минулорічними показниками скарбниця отримала на два мільйони або на 10
відсотків більше.
Лише у травні з нарахованих процентів вкладників до бюджету надійшло
4 мільйони 550 тисяч гривень ПДФО.
За п'ять місяців найбільші суми перерахували суб'єкти господарювання
обласного центру – 22,2 мільйони, м. Мелітополь, Мелітопольського та
Веселівського районів – 533 тисячі, м. Бердянськ, Бердянського та
Приморського районів – 494 тисячі, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського
та Великобілозерського районів – 202 тисяч, Пологівського, Більмацького та
Розівського районів – 159 тисяч, Вільнянського та Новомиколаївського
районів – понад 100 тисяч тощо.
Нагадаємо, до пасивних доходів, які оподатковуються ПДФО, належать
проценти на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок і
проценти на вклад (депозит) у кредитних спілках та ін.
Ставка податку встановлена у розмірі 18 відсотків до бази
оподаткування.
Податковим агентом під час нарахування процентів є банківська або
інша фінансова установа. ПДФО сплачується до бюджету у термін не пізніше
30 календарних днів, наступних за місяцем, в якому було нараховано дохід.
Запобігання корупції: серед запорізьких податківців проведено
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49 профілактичних заходів
Упродовж січня-травня цього року співробітники підрозділу з питань
запобігання та виявлення корупції провели комплекс заходів, спрямованих
на усунення причин та умов, що сприяють корупційним діянням з боку
податківців.
Так, проведено три службові перевірки щодо причетності посадових осіб
до вчинення правопорушень, пов'язаних з корупцією. У результаті викладена
інформація знайшла своє підтвердження. За одним фактом матеріали були
направлені до спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції.
Для запобігання корупційних діянь та інших правопорушень у
колективах податкової служби регіону організовано 13 лекцій на
антикорупційну тематику.
Крім того, проведено роз'яснювальну роботу з 36 кандидатами, які
претендували на зайняття вакантних посад у ГУ ДПС у Запорізькій області
щодо дотримання вимог ЗУ від 14 жовтня 2014 року №1700-VII "Про
запобігання корупції" та з метою виявлення обставин, що можуть
перешкоджати їх призначенню та упередження надзвичайних подій і
правопорушень у їхній подальшій роботі.
Також фахівці відділу з питань запобігання та виявлення корупції ГУ
ДПС у Запорізькій області проводять індивідуальні консультації працівників
служби, під час яких роз'яснюють норми антикорупційного законодавства.

