Бердянський сектор організації роботи
організаційно-розпорядчого управління
ГУ ДПС у Запорізькій області повідомляє

Опитування платників податків щодо якості обслуговування-2020
Шановні платники!
Державна податкова служба України проводить загальнонаціональне опитування
платників податків щодо ставлення платників до органів ДПС.
Допоможіть нам ідентифікувати проблемні питання в роботі органів ДПС, що
потребують особливої уваги і втручання з метою їх покращення, а також ті аспекти діяльності,
якими Ви навпаки задоволені.
Опитування є анонімним та добровільним.
Просимо вас заповнити анкету за посиланням http://tax.gov.ua/anketa/?3323608239
Посилання буде активним з 09 листопада 2020 року по 30 грудня 2020 року.
У разі виникнення технічних проблем з доступом тощо Ви можете звернутись за тел.
(044) 281-3036 або на електронну адресу: l.kondratyuk@sfs.gov.ua.
Результати опитування будуть оприлюднені на офіційному вебпорталі ДПС tax.gov.ua
та сторінці ДПС у Facebook одразу після їх опрацювання.
Сподіваємося на Ваше розуміння і співпрацю!
Допоможіть нам стати кращими для Вас!

Платникам на замітку: актуальний податковий календар на листопад 2020 року
П’ятниця, 13 листопада 2020 р.
Останній день подання:
- звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок)
за жовтень 2020 р. (форма № ЗВР-1), якщо подання інформації дротовими або бездротовими
каналами зв’язку не передбачено;
- довідки про використані розрахункові книжки за жовтень 2020 р.
Четвер, 19 листопада 2020 р.
Останній день сплати:
- податку на прибуток підприємств за ІІІ квартал 2020 р.;
- частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та
об’єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за ІІІ квартал 2020 р.;
- рентної плати за ІІІ квартал 2020 р.:
- за спеціальне використання лісових ресурсів;
- за спеціальне використання води;
- за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуванні
вуглеводневої сировини;
- екологічного податку за ІІІ квартал 2020 р.;
- туристичного збору за ІІІ квартал 2020 р.;
- збору за місця для паркування транспортних засобів за ІІІ квартал 2020 р.;
- єдиного податку платниками єдиного податку юридичними особами та фізичними
особами – підприємцями 3 групи за ІІІ квартал 2020 р.;
- єдиного податку з сум доходів, які оподатковуються за ставкою 15% та задекларовані
єдинниками 1 та 2 груп за III квартал 2020 р.
П’ятниця, 20 листопада 2020 р.
Останній день подання:
- податкової декларації з ПДВ за жовтень 2020 р.;
- податкової декларації акцизного податку за жовтень 2020 р.;
- податкової декларації рентної плати за жовтень 2020 р. з розрахунком:
- рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;
- рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;
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- рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними
нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;
- рентної плати за 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 жовтень 2020 р. у
разі неподання податкової декларації на 2020 р.;
- звіту з ЄСВ (форма № Д4(місячна)) за жовтень 2020 р.
Останній день сплати:
- авансових внесків з єдиного податку фізичними особами – підприємцями 1 та 2 груп
за листопад 2020 р.;
- ЄСВ за жовтень 2020 р. роботодавцями за найманих працівників (крім гірничих
підприємств).
Понеділок, 30 листопада 2020 р.
Останній день сплати:
- ПДВ за жовтень 2020 р.;
- акцизного податку за жовтень 2020 р.;
- авансового внеску з туристичного збору за листопад 2020 р. платниками, які
сплачують туристичний збір авансами щомісяця;
- рентної плати за жовтень 2020 р. за:
- користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;
- користування радіочастотним ресурсом України;
- транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та
нафтопродуктопроводами територією України;
- транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України;
- плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки
державної або комунальної власності) (крім громадян) за жовтень 2020 р.;
- ПДФО з нарахованого, але не виплаченого доходу за жовтень 2020 р.;
- військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за жовтень 2020 р.;
- ПДФО від оподаткування доходів, нарахованих у вигляді:
- процентів на поточний або депозитний банківський рахунок;
- процентів на вклади члена кредитної спілки.
Фахівцями центрів обслуговування платників Бердянської ДПІ та Приморської
ДПІ протягом минулого місяця надано відвідувачам 1193 безоплатних адміністративних
послуг
Так, за жовтень ц.р. платникам видано 536 картки платників податків та внесено до
паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки
платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників, за відповідними запитами
188 громадянам видані відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про
суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків.
Протягом минулого місяця, проведено реєстрацію платниками єдиного податку 84
суб’єктів господарювання, надано 81 витягу з реєстру платників єдиного податку, проведено
реєстрацію 85 книг обліку доходів та книг обліку доходів і витрат платникам єдиного податку.
Видано 58 довідок про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, що контролюються
органами податкової служби.
Крім вищезазначеного, фахівці ЦОПів в жовтні ц.р. зареєстрували 54 реєстратори
розрахункових операцій та 142 книги обліку розрахункових операцій.
Нагадуємо, перелік адміністративних послуг, які надаються Центрами обслуговування
платників Головного управління ДПС у Запорізькій області можна переглянути за
посиланням http://zp.tax.gov.ua.
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Інформацію з питань режиму роботи ЦОПів Бердянської ДПІ та надання
адміністративних послуг можна отримати за телефоном (06153)3-84-06 та Приморської ДПІ
(06137)7-35-14.
Звертаємо увагу платників податків, що при відвідуванні Центрів обслуговування
платників необхідно дотримуватись правил рекомендованих МОЗ та надавати перевагу
отриманню послуг в онлайн – режимі використовуючи можливості сервісу «Електронний
кабінет».
Вхід
до
Електронного
кабінету
платника
здійснюється
за
адресою: https://cabinet.tax.gov.ua.
До уваги платників ПДВ!
Бердянський сектор організації роботи організаційно-розпорядчого управління ГУ ДПС
у Запорізькій області нагадує платникам податку на додану вартість про строки реєстрації
податкових накладних в ЄРПНі. Зокрема, граничним строком реєстрації для податкових
накладних складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця, є останній
день (включно) календарного місяця, в якому вони складені. Реєструвати податкові накладні
складені з 16 по останній календарний день (включно) календарного місяця, слід до 15
календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони
складені. Зведені податкові накладні реєструються протягом 20 календарних днів, що
настають за останнім календарним днем місяця, в якому вони складені. Слід пам’ятати, що
операційний день триває в робочі дні з 8-ї до 20-ї години. Якщо граничні строки реєстрації
податкових накладних припадають на вихідний, святковий або неробочий день, такий день
вважається операційним днем.
Звернення громадян, які не потребують додаткового вивчення, розглядаються
невідкладно
Згідно зі ст. 20 Закону України від 02 жовтня 1996 року № 393/96-ВР «Про звернення
громадян» зі змінами та доповненнями (далі – Закон) 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. Якщо в
місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного
органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний
термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому
загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока
п’яти днів.
На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено
від встановленого ст. 20 Закону терміну.
Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у
першочерговому порядку.
Розгляд звернень громадян встановлено розд. ІІІ Порядку розгляду звернень та
організації особистого прийому громадян у Державній податковій службі України та її
територіальних органах, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 15.06.2020
№ 297, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02.10.2020 за № 969/35252 (далі –
Порядок).
Звернення громадян підлягають розгляду структурними підрозділами органів
Державної податкової службі України (далі – ДПС) відповідно до розподілу функціональних
повноважень (абзац перший п. 1 розд. ІІІ Порядку).
Опрацювання звернень громадян структурними підрозділами органів ДПС відповідно
до резолюції спрямовується на об’єктивне вирішення порушених авторами звернень питань,
підготовку та супроводження прийняття рішення про усунення причин і умов, які спонукають
авторів скаржитись, надання відповідних роз’яснень, у тому числі за результатами вивчення та
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перевірки на місцях викладених у зверненнях обставин, проведення інших заходів (п. 2 розд.
ІІІ Порядку).
Якщо у зверненні поряд з питаннями, що належать до компетенції органу ДПС,
порушуються питання, які підлягають вирішенню в інших органах державної влади чи
місцевого самоврядування, то при наданні відповіді на звернення роз’яснюється порядок
вирішення таких питань (п. 4. розд. ІІІ Порядку).
Строки розгляду звернень громадян обчислюються у календарних днях, починаючи з
дня їх надходження до органів ДПС. Якщо останній день строку виконання документа
припадає на вихідний, святковий чи неробочий день, строком виконання документа
вважається перший робочий день після настання строку виконання (п. 1 розд. ІV Порядку).
Звернення розглядаються та вирішуються у строк не більше ніж один місяць від дня їх
надходження, ураховуючи вихідні, святкові й неробочі дні, а ті, які не потребують
додаткового вивчення та проведення перевірки за ними, невідкладно, але не пізніше ніж 15
днів від дня їх реєстрації (п. 2 розд. ІV Порядку).
Загальний строк вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45
календарних днів (п. 4 розд. ІV Порядку).
Звернення, що підлягає поверненню відповідно до ст. 5 Закону, повертається
заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через 10 днів, від дня надходження до
органу ДПС (п. 6 розд. ІV Порядку).
Якщо питання, порушені у зверненні, не належать до компетенції органів ДПС,
відповідно до ст. 7 Закону таке звернення в строк не більше ніж п’ять днів, з дня надходження
до органу ДПС звернення, пересилається за належністю відповідному органу чи посадовій
особі, про що повідомляється заявникові. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних
для прийняття обґрунтованого рішення органом ДПС, воно в той самий строк повертається
громадянину з відповідними роз’ясненнями (п. 7 розд. ІV Порядку).
Повідомлення про прийняття рішення про припинення розгляду звернення відповідно
до ст. 8 Закону надсилається у строк, визначений ст. 20 Закону (п. 8 розд. ІV Порядку).
Довідково: Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс (категорія 129.05).

Новини законодавства

З 01 січня 2021 року будуть діяти нові марки акцизного податку
Постановою КМУ від 29.10.2020 №1037 «Деякі питання маркування марками
акцизного податку тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних
сигаретах» (опублікована в газеті «Урядовий кур’єр» 03.11.2020 №213) затверджені:
- нові зразки марок акцизного податку для тютюнових виробів;
- зразки марок акцизного податку для рідин, що використовуються в електронних
сигаретах, вітчизняного та імпортного виробництва;
Також внесені зміни до постанови КМУ від 27.10.2010 №1251 «Про затвердження
Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування
алкогольних напоїв і тютюнових виробів».
Марки акцизного податку нового зразка для тютюнових виробів і рідин, що
використовуються в електронних сигаретах, запроваджуються з 01 січня 2021 року.
З
Постановою
КМУ
№1037
можна
ознайомитись
за
посиланням:
https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-markuvannya-markami-akciznogo-podatkutyutyunovih-virobiv-i-ridin-shcho-vikoristovuyutsya-v-elektronnih-sigaretah-i291020-1037

Роз’яснення законодавства

Платникам ПДВ: гарантійні внески – коли нараховувати податкові зобов’язання?
Об’єктом оподаткування ПДВ є операції з постачання товарів (послуг), місце
постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст. 186 ПКУ («а» і
«б» п. 185.1 ст. 185 Податкового кодексу).
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База оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх
договірної вартості. До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми
коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику
безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв’язку з компенсацією вартості
товарів/послуг.
До складу договірної (контрактної) вартості не включаються суми неустойки (штрафів
та/або пені), три проценти річних від простроченої суми та інфляційні витрати, відшкодування
шкоди, у тому числі відшкодування упущеної вигоди за рішеннями міжнародних комерційних
та інвестиційних арбітражів або іноземних судів, що отримані платником податку внаслідок
невиконання або неналежного виконання договірних зобов’язань (п. 188.1 ст.188 ПКУ).
Отже, якщо умовами договору передбачено, що гарантійні платежі (внески) виконують
виключно функцію засобу забезпечення виконання зобов’язань та згідно з умовами договору в
оплату за товари/послуги не зараховуються, а повертаються отримувачу таких товарів/послуг,
то ця сума гарантійних платежів (внесків) не збільшує базу оподаткування у постачальника
товарів/послуг.
Податкові зобов’язання постачальником та податковий кредит покупцем при
отриманні/перерахуванні такого гарантійного платежу не визначаються.
Відвантаження товарів (перша подія) відбулося до реєстрації платником ПДВ:
умова, коли необхідно нараховувати зобов’язання
Датою виникнення податкових зобов’язань з ПДВ з постачання товарів/послуг
вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з
подій, що сталася раніше (п. 187.1 ст. 187 ПКУ):
- дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника як
оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за
готівку – дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої – дата
інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;
- дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів – дата оформлення митної
декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно
до вимог митного законодавства, а для послуг – дата оформлення документа, що засвідчує
факт постачання послуг платником податку.
Якщо у платника перша подія (відвантаження товарів, оформлення документа на
постачання послуг або зарахування коштів від покупця) відбулася до його реєстрації
платником ПДВ, а друга подія відбулася після такої реєстрації платника ПДВ, то податкове
зобов’язання з ПДВ за такою операцією не нараховується, за умови, що такий платник не
обрав касовий метод визначення податкового зобов’язання.
Якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що
підлягають оподаткуванню ПДВ, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12
календарних місяців, сукупно перевищує 1 млн. грн. (без урахування ПДВ), така особа
зобов’язана зареєструватися як платник ПДВ (крім особи, яка є платником єдиного податку 1-ї
– 3-ї групи) (п. 181.1 ст. 181 Податкового кодексу).
Отже, якщо платник до його реєстрації платником ПДВ, на дату виникнення першої
події, зобов’язаний був зареєструватись платником ПДВ, у зв’язку з досягненням обсягу
оподатковуваних операцій 1 млн. грн., але не зареєструвався, то податкові зобов’язання з ПДВ
нараховуються.
При цьому, право на податковий кредит не надається, оскільки податковий кредит
відображають виключно особи, зареєстровані як платники ПДВ (п. 201.8 ст. 201 ПКУ).
Платникам ПДВ: порушення термінів реєстрації податкової накладної в ЄРПН чи є штрафні санкції?
З 01 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому
завершується дія карантину, встановленого КМУ на всій території України з метою
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запобігання поширенню коронавірусної хвороби, штрафні санкції не застосовуються, крім
санкцій, зокрема, за:
•
порушення нарахування, декларування та сплати ПДВ.
Тобто платники ПДВ не звільняються від застосування до них фінансової
відповідальності контролюючими органами, зокрема:
- за неподання (несвоєчасне подання) податкової звітності з ПДВ,
- несплату (несвоєчасну) сплату податкових зобов’язань з ПДВ.
При цьому протягом періоду з 01.03.2020 по останній календарний день місяця
(включно), в якому завершується дія карантину, встановленого КМУ на всій території України
не будуть застосовуватися санкції за не реєстрацію (несвоєчасну) реєстрацію податкових
накладних/розрахунків коригування в ЄРПН.
Зазначена норма визначена п. 521 підр. 10 розд. ХХ «Перехідні положення»
Податкового кодексу.
Про порядок перерахування до бюджету сум недоплати у разі подання
уточнюючого розрахунку до податкової декларації з ПДВ
Бердянський сектор організації роботи організаційно-розпорядчого управління ГУ ДПС
у Запорізькій області повідомляє, що відповідно до ст. 2001.2 ст. 2001 Податкового кодексу
України (далі – ПКУ) розрахунки з бюджетом у системі електронного адміністрування ПДВ
здійснюються з рахунків, відкритих платникам податків в системі електронного
адміністрування, крім випадку, передбаченого абзацом другим п. 87.1 ст. 87 ПКУ.
Механізм проведення розрахунків з бюджетом з використанням електронних рахунків
визначено Порядком електронного адміністрування податку на додану вартість,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 569 із
змінами і доповненнями (далі – Порядок № 569).
Зокрема п. 20 Порядку № 569 передбачено, що у разі подання платником податку
уточнюючих розрахунків до податкових декларацій з ПДВ за попередні звітні (податкові)
періоди, які передбачають збільшення податкових зобов’язань з ПДВ, що підлягають
перерахуванню до бюджету, для перерахування таких зобов’язань до бюджету ДПС не
пізніше наступного робочого дня подання таких уточнюючих розрахунків надсилає Державній
казначейській службі України (далі – Казначейство) реєстр платників ПДВ, в якому
зазначаються, зокрема суми ПДВ, що підлягають перерахуванню до бюджету.
На підставі такого реєстру Казначейство перераховує суми ПДВ до бюджету.
При цьому, п. 25 Порядку № 569 передбачено, що сплата податкових зобов’язань,
визначених контролюючим органом відповідно до підпунктів 54.3.1, 54.3.2, 54.3.5, 54.3.6 п.
54.3 ст. 54 ПКУ, та сплата передбачених ПКУ штрафних санкцій і пені здійснюються
платником ПДВ з поточного рахунка до відповідного бюджету.
Отже, у разі подання уточнюючих розрахунків до податкової звітності з ПДВ, які
передбачають збільшення податкових зобов’язань з ПДВ, платники ПДВ повинні необхідну
суму, що підлягає перерахуванню до бюджету, сплатити на електронний рахунок.
При цьому, сума штрафних санкцій та пені у разі подання уточнюючого розрахунку до
податкової декларації з ПДВ, податкові зобов’язання, визначені контролюючим органом
відповідно до підпунктів 54.3.1, 54.3.2, 54.3.5, 54.3.6 п. 54.3 ст. 54 ПКУ, а також нарахована
контролюючим органом штрафна санкція та пеня сплачуються до бюджету з поточного
рахунка.
Підписуйтеся
на
Telegram-канал
Державної
податкової
служби
України https://t.me/tax_gov_ua
Куди подавати декларацію (звіт) і сплачувати податок при зміні суб’єктом
господарювання адміністративного району
У разі зміни місцезнаходження суб’єкта господарювання – платника податків сплата
визначених законодавством податків і зборів після такої реєстрації здійснюється таким
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платником податків за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного
періоду (п. 10.13 розд. X «Порядку обліку платників податків і зборів», затвердженого наказом
МФУ від 09.12.2011 № 1588).
У такому випадку одночасно із зняттям з обліку юридичної особи (крім юридичних
осіб, які включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій) або підприємця за
основним місцем обліку, здійснюється взяття на облік платника податків за неосновним
місцем обліку.
До закінчення року платник податків обліковується в контролюючому органі за
попереднім місцезнаходженням (неосновне місце обліку) з ознакою того, що він є платником
податків до закінчення року, а в контролюючому органі за новим місцезнаходженням (основне
місце обліку) – з ознакою того, що він є платником податків з наступного року.
У контролюючому органі за неосновним місцем обліку платник податків сплачує всі
податки та збори, які згідно із законодавством мають сплачуватись на території
адміністративно-територіальної одиниці, що відповідає неосновному місцю обліку, щодо
таких податків подає податкові декларації (розрахунки, звіти) та виконує інші обов’язки
платника податків, а контролюючий орган стосовно платника податків здійснює
адміністрування таких податків, зборів (п. 7.3 розд. VII Порядку № 1588).
Починаючи з 01 січня наступного року, платник податків подає податкові
декларації (розрахунки, звіти) та виконує інші обов’язки платника податків до контролюючого
органу за новим місцезнаходженням (місцем проживання), (основне місце обліку).
Отже, у разі зміни суб’єктом господарювання місцезнаходження (місця проживання),
пов’язаного зі зміною адміністративного району, подання податкової декларації (звітів)
здійснюється за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання) (неосновне місце
обліку) до закінчення поточного бюджетного року, а починаючи з 01 січня наступного року –
за новим місцезнаходженням (місцем проживання) (основне місце обліку).
При цьому, для юридичних осіб, які не є суб’єктами господарювання відповідно до
норм Господарського кодексу України; відокремлених підрозділів юридичної особи; осіб, які
здійснюють незалежну професійну діяльність, сплата податків та подання звітності,
здійснюється за новим місцезнаходженням (місцем проживання) з дати взяття па облік у
контролюючому органі за новим місцезнаходженням (місцем проживання).
Помилка у податковому розрахунку за ф. 1ДФ: порядок подання уточнюючого
розрахунку
Особи, які мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати у строки, встановлені
для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на
користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до податкового органу за
місцем свого розташування. Такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум
зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду (п.п. «б»
п. 176.2 ст. 176 Податкового кодексу).
Якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст.
102 ПКУ) платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним
податковій декларації, він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої
податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку (п. 50.1 ст.
50 ПКУ).
Уточнюючий податковий розрахунок подається у разі необхідності проведення
коригувань після закінчення строку його подання.
У разі подання уточнюючого податкового розрахунку у клітинці «Уточнюючий»
проставляється відмітка.
Уточнюючий податковий розрахунок містить інформацію лише за рядками й
реквізитами, які уточнюються. Для заповнення також використовується інформація з
повідомлень про виявлені помилки, які відправляються податковими органами до податкового
агента.
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 Коригування показників розд. I:
• для виключення одного помилкового рядка з попередньо введеної інформації
потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 9 указати «1» - на
виключення рядка;
• для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі
його графи і у графі 9 указати «0» - на введення рядка;
• для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно виключити помилкову
інформацію та ввести правильну інформацію, тобто повністю заповнити два
рядки, один з яких виключає попередньо внесену інформацію, а другий вносить
правильну інформацію. У такому разі в першому рядку в графі 9 указується «1»
- рядок на виключення, а в другому – «0» - рядок на введення.
 підрозд. «Військовий збір»:
• для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку
«Військовий збір - виключення****» потрібно повторити всі графи помилкового
рядка, а в рядку «Військовий збір» відобразити правильну інформацію.
Зазначена норма визначена п. 3.1, 4.3, 4.4 «Порядку заповнення та подання
податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на
користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ)» затвердженого
наказом МФУ від 13.01.2015 № 4.
У поточному місяці працівнику нарахована доплата (премія) за минулі податкові
періоди: оподаткування ПДФО
Заробітна плата відноситься до доходів з джерелом їх походження з України і є
об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб.
Заробітна плата для цілей оподаткування податком на доходи фізичних осіб – це
основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які
виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму згідно
із законом (п.п. 14.1.48 ст. 14 Податкового кодексу).
До фонду додаткової заробітної плати відносяться доплати, надбавки, гарантійні і
компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством, премії, пов’язані з виконанням
виробничих завдань і функцій (п. 2.2 розд. 2 «Інструкції зі статистики заробітної плати»,
затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 № 5).
До інших заохочувальних та компенсаційних виплат включаються винагороди та
премії, які мають одноразовий характер, компенсаційні та інші грошові й матеріальні виплати,
які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені
зазначеними актами норми (п. 2.3 розд. 2 Інструкції №5).
Якщо нарахування фонду оплати праці здійснюються за попередній період, зокрема у
зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, вони
відображаються у фонді оплати праці того місяця, у якому були здійснені нарахування (п.п.
1.6.2 розд. 1 Інструкції №5).
Отже, доплати, надбавки і премії, які нараховуються платнику податку у зв’язку з
відносинами трудового найму, включаються до складу заробітної плати платника податку і
підлягають оподаткуванню у тому місяці, в якому здійснені нарахування.
Виплата заробітної плати із готівкової виручки: що враховувати
Готівкова виручка (готівка) – це сума фактично одержаної готівки від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг), а також від операцій, що безпосередньо не пов’язані з
реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна (п.п. 4 п. 3 розд. І «Положення
про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затвердженого постановою
Правління НБУ від 29.12.2017 № 148).
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Виплати, пов’язані з оплатою праці – це виплати, віднесені до фонду оплати праці, а
також до інших виплат, що не належать до цього фонду згідно з Інструкцією зі статистики
заробітної плати, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від
13.01.2004 № 5 (п.п. 1 п. 3 розд. I Положення № 148).
Суб’єкти господарювання використовують готівкову виручку, у тому числі готівку,
одержану з банку, для забезпечення потреб, що виникають у процесі їх функціонування, а
також для проведення розрахунків з бюджетами та державними цільовими фондами за
податками і зборами (обов’язковими платежами).
При цьому заборонено накопичувати готівкову виручку у касах підприємств понад
установлений ліміт каси для здійснення витрат до настання строків цих виплат (п. 17 розд. II
Положення № 148).
Установа/підприємство має право зберігати в касі готівку для виплат, які належать до
фонду оплати праці та здійснюються за рахунок готівкової виручки, понад установлений ліміт
каси протягом 3-х робочих днів з дня настання строків цих виплат у сумі, зазначеній у
переданих до каси відомостях на виплату готівки (п. 18 розд. II Положення № 148).
Отже, обмежень стосовно використання готівки, яка надійшла в касу, для виплати
заробітної плати не встановлено. Але, зберігати готівку в касі для виплати заробітної плати
понад установлений ліміт каси підприємство має право протягом 3-х робочих днів з дня
настання строків цих виплат.
Суб’єкти господарювання мають право здійснювати розрахунки готівкою протягом
одного дня за одним або кількома платіжними документами, зокрема, з фізичними особами – у
розмірі до 50 тис. грн. уключно.
Платежі понад установлені граничні суми проводяться через банки або небанківські
фінансові установи.
Вихідна допомога при виході на пенсію: чи буде оподатковуватись?
Ставка податку на доходи фізичних осіб становить 18% бази оподаткування щодо
доходів, нарахованих (виплачених, наданих) у тому числі, але не виключно у формі:
заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і
винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими
відносинами та за цивільно-правовими договорами (п.167.1 ст.167 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 (п.п. 14.1.48 ст. 14 ПКУ).
Перелік доходів, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу платника податку, визначено п. 165.1 ст. 165 ПКУ.
Винятки, передбачені зазначеним пунктом не поширюються на виплату грошової
(вихідної) допомоги при виході на пенсію.
Отже, вихідна допомога у зв’язку із звільненням працівника, в т. ч. при виході на
пенсію, оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18% та військовим
збором за ставкою 1,5% на загальних підставах.
Нарахування доходу підприємцю: порядок відображення у формі № 1-ДФ
При нарахуванні (виплаті) доходів фізичним особам - підприємцям (не залежно від
системи оподаткування) та самозайнятим особам податкові агенти зобов’язані відобразити
такі доходи у податковому розрахунку за формо № 1-ДФ за звітний квартал, у якому вони
були нараховані.
При цьому, під час нарахування (виплати) підприємцю доходу від здійснення ним
підприємницької діяльності не утримується податок на доходи фізичних осіб, якщо таким
підприємцем надано копію документа, що підтверджує його державну реєстрацію відповідно
до закону як суб'єкта підприємницької діяльності:
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- для підприємця, який знаходиться на загальній системі оподаткування, таким
документом може бути копія виписки або витягу з Держреєстру;
- для підприємця, що застосовує спрощену систему оподаткування, - копія свідоцтва
про сплату єдиного податку, або копія виписки, або витягу з Держреєстру;
- для особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність, - копія довідки про
взяття її на податковий облік як фізичної особи, яка провадить незалежну професійну
діяльність.
При заповненні податкового розрахунку за формою № 1-ДФ:
- у графі 3а «Сума нарахованого доходу» відображається (за звітний квартал) дохід,
який нараховано підприємцю. У разі нарахування доходу його відображення у графі 3а є
обов’язковим незалежно від того, виплачені такі доходи чи ні.
Дохід, нарахований самозайнятій особі, відображається у податковому розрахунку за ф.
1ДФ за ознакою доходу «157».
- у графі 3 «Сума виплаченого доходу» відображається сума фактично виплаченого
доходу.
- у графі 4а «Сума нарахованого податку» відображається сума податку, нарахованого
та утриманого з доходу, нарахованого платнику податку, якщо підприємцем не надано копію
документа, що підтверджує державну реєстрацію відповідно до закону як суб'єкта
підприємницької діяльності.
- у графі 4 «Сума перерахованого податку» відображається фактична сума
перерахованого податку до бюджету (у разі нарахування податку та відображення у графі 4а).
Якщо підприємцем надано копію документа, що підтверджує його державну
реєстрацію як суб'єкта підприємницької діяльності, то графи 4а «Сума нарахованого податку»
та 4 «Сума перерахованого податку» не заповнюються (в таких графах проставляються нулі).
Зазначена норма передбачена п. 176.2 ст. 176, п. 177.8 ст. 177 Податкового кодексу; п. 3
«Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу,
нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку»,
затвердженого наказом МФУ від 13.01.2015 № 4.
Якщо необхідно надіслати до ДПС заяву, скаргу, пропозицію або запит на
отримання публічної інформації
Пропозиції, заяви, скарги від громадян надсилаються на електронну скриньку ДПС
zvernennya_dps@tax.gov.ua – у вигляді сканкопій чи фотокопій письмових звернень з підписом
заявника із зазначенням дати та місця проживання (реєстрації).
Підпис громадянина в електронному зверненні може бути відсканованим,
сфотографованим. Також ДПС опрацьовуються електронні звернення громадян, підписані із
застосуванням кваліфікованого електронного підпису.
Звернення від юридичних осіб та самозайнятих осіб приймаються на електронну адресу
ДПС post@tax.gov.ua.
Письмовий запит на отримання публічної інформації надсилається за формою, що
розміщена на офіційному вебпорталі ДПС у розділі «Публічна інформація» - Форма для
подання запиту https://tax.gov.ua/priymalnya-gromadyan/dostup-do-publichnoi-inform/formizapitu-na-informatsiyu/429621.html. Форма для подання запиту на отримання публічної
інформації, що знаходиться у володінні органів Державної податкової служби, затверджена
наказом МФУ від 09.07.2020 № 405.
Електронна адреса ДПС для подання запиту на отримання публічної інформації:
publicinfo_dps@tax.gov.ua.
На електронну адресу publicinfo_dps@tax.gov.ua не надсилаються пропозиції, заяви,
скарги громадян, юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, самозайнятих осіб, а також
питання щодо практичного використання окремих норм податкового законодавства, питання з
роз'яснення прав та обов'язків платника єдиного внеску.
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Іноземні доходи не оподатковуються двічі
Діюче податкове законодавство передбачає сплату податків з усіх видів доходів,
отриманих як в Україні, так і за кордоном (крім окремих видів доходів, визначених
Податковим кодексом України, які не підлягають оподаткуванню або звільнені від
оподаткування, наприклад: державні та соціальні матеріальні допомоги, що отримуються з
бюджетів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування; спадщина
від членів сім’ї першого та другого ступеня споріднення; продаж одного легкового авто
протягом року тощо).
Фізичні особи із своїх заробітних плат сплачують податок на доходи фізичних осіб та
військовий збір. Відрахування цих податків здійснює роботодавець як податковий агент.
Податковим кодексом України регламентовано, що громадяни України – податкові
резиденти, які працюють за кордоном, зобов’язані задекларувати отримані доходи (п.170.11
ст.170 Податкового кодексу України).
У той же час, для уникнення подвійного оподаткування укладено низку угод з іншими
країнами. На сьогодні чинні більше ніж 70 двосторонніх міжурядових угод (конвенцій) про
уникнення подвійного оподаткування. Зокрема, це такі країни як Польща, Чехія, Словаччина,
Болгарія, Іспанія, Португалія, Вірменія, Білорусь, Грузія, Швеція, Норвегія, Латвія, Литва,
Естонія тощо.
Ці договори, зокрема, передбачають, що податок з доходів, сплачений за кордоном,
зараховується в зменшення податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб в
Україні.
Для визначення права на пенсію Пенсійним фондом України може бути взято до уваги
стаж роботи в іншій країні.
Для зарахування Україною страхового стажу, набутого за кордоном в державах, з
якими укладено двосторонні угоди, громадянин України повинен офіційно (легально)
працювати за кордоном (в деяких випадках не менш ніж певний період часу – рік) та
сплачувати всі відповідні відрахування там, зокрема соціальний внесок.
До таких країн належать держави колишнього Радянського союзу і держави СНД
(Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Російська федерація, Молдова, Грузія,
Азербайджан, Таджикистан, Туркменістан, Узбекістан), держави Прибалтики (Латвія, Литва,
Естонія), ближнього та далекого зарубіжжя (Польща, Чехія, Словаччина, Болгарія, Іспанія,
Португалія тощо).
Повний перелік країн, з якими укладені угоди розміщено на сайті Пенсійного фонду
України.
Тобто двічі з однієї суми податок сплачувати не потрібно!
До уваги платників податку на прибуток!
Бердянський сектор організації роботи організаційно-розпорядчого управління ГУ ДПС
у Запорізькій області звертає увагу, 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»
внесено зміни до п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) в
частині підвищення вартісного критерію річного доходу для незастосування різниць з 20 до 40
млн грн (набули чинності 23.05.2020) та до п. 137.5 ст. 137 ПКУ у частині підвищення
вартісного критерію річного доходу для застосування річного звітного періоду (набудуть
чинності з 01.01.2021).
Таким чином, платники податку на прибуток підприємств, у яких річний дохід за 2020
звітний рік не перевищить 40 млн грн зможуть:
► прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результату до
оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих
податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень розділу ІІІ ПКУ, у Податковій
декларації з податку на прибуток підприємств за 2020 рік;
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► застосовувати у 2021 році річний податковий (звітний) період з податку на прибуток
підприємств.
При цьому у 2020 році річний податковий (звітний) період з податку на прибуток
підприємств застосовується платниками, у яких річний дохід за 2019 звітний рік не перевищує
20 млн гривень.
Підписуйтеся
на
Telegram-канал
Державної
податкової
служби
України https://t.me/tax_gov_ua
Роз'яснення з «ЗІР» можна отримати на електронну пошту
Бердянський сектор організації роботи організаційно-розпорядчого управління ГУ ДПС
у Запорізькій області нагадує, що загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс (ЗІР) –
інформаційний сервіс, який надає можливість платникам податків мінімізувати витрати часу
на отримання інформації і самостійно ознайомитись із:
- відповідями на запитання щодо оподаткування, єдиного внеску та іншого
законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДПС, з якими платники податків
звертаються до Контакт-центру ДПС;
- нормативно-правовими документами та останніми змінами в законодавстві;
- діючими ставками податків та зборів, податковим календарем;
- актуальними питаннями щодо отримання електронних довірчих послуг тощо.
ЗІР постійно вдосконалюється, орієнтуючись на інформаційні потреби платників
податків. Запрошуємо платників податків відвідати ЗІР або його мобільні додатки та
скористатись новою функцією – «Зворотній зв’язок».
За допомогою форми «Зворотній зв’язок» ЗІР платники податків мають можливість
оперативно отримати на електронні адреси від Контакт-центру ДПС відповіді на запитання,
що належать до компетенції ДПС.
Нагадуємо, що скористатись ЗІР можна через офіційний вебпортал ДПС (вкладка
«Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс») або безпосередньо в Інтернет мережі
за адресою: zir.tax.gov.ua. Мобільні додатки можна безкоштовно завантажити на власні
мобільні пристрої скориставшись інтернет-магазинами: App Store та Google Play.
З детальною інформацією про використання ЗІР та його мобільних додатків можна
ознайомитись у розділі «Інструкція».
Сервіс «Е-повернення» спрощує процедури повернення помилково та/або надміру
сплачених платежів
Бердянський сектор організації роботи організаційно-розпорядчого управління ГУ ДПС
у Запорізькій області інформує, що для спрощення процедури повернення помилково та/або
надміру сплачених платежів діє сервіс «Е-повернення».
Платники податків мають змогу у режимі 24/7, дистанційно подати заяву на
повернення коштів через Електронний кабінет в «три кліки».
У головному меню Електронного кабінету необхідно в розділі «Заяви, запити для
отримання інформації» із запропонованого переліку вибрати форму Заяви про повернення
помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені (J1302001 – для
юридичних осіб або F1302001 – для фізичних осіб).
Після заповнення запропонованих реквізитів Заяви необхідно зберегти її, підписати та
відправити територіальному органу ДПС.
Повернення помилково та/або надміру сплачених коштів можливо лише протягом 1095
днів від дати їх сплати та за умови відсутності у такого платника податкового боргу.
До уваги суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції
Бердянський сектор організації роботи організаційно-розпорядчого управління ГУ ДПС
у Запорізькій області інформує, що суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові
операції, з 1 серпня 2020 року зобов’язані проводити розрахункові операції через реєстратори
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розрахункових операцій (далі – РРО) та/або через програмні РРО з використанням режиму
попереднього програмування найменування товарів (послуг) (із зазначенням коду товарної
підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД для підакцизних товарів), цін товарів (послуг) та обліку їх
кількості.
Відповідно до Податкового кодексу України (далі – Кодекс) підакцизні товари
(продукція) – товари за кодами згідно з УКТ ЗЕД, на які Кодексом встановлено ставки
акцизного податку. Зокрема, до підакцизних товарів належать: спирт етиловий та інші
спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво; тютюнові вироби, тютюн та промислові
замінники тютюну; пальне; автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи,
мотоцикли, транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, транспортні
засоби для перевезення вантажів; електрична енергія.
Варто зазначити, що до суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові
операції за товари (послуги), за рішенням відповідних контролюючих органів застосовуються
фінансові санкції у розмірі триста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – у разі
проведення розрахункових операцій через РРО та/або програмних РРО без використання
режиму попереднього програмування найменування кожного підакцизного товару із
зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, ціни товару та обліку його
кількості.
Посадові особи та працівники торгівлі, громадського харчування та сфери послуг
притягуються до адміністративної відповідальності контролюючими органами.
Зміни у спрощеній системі оподаткування
Бердянський сектор організації роботи організаційно-розпорядчого управління ГУ ДПС
у Запорізькій області інформує, що 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»
внесено зміни, зокрема, до глави 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності»
розділу XІV Податкового кодексу України (далі - ПКУ).
Відповідно до внесених змін:
- збільшено період часу для подання платником єдиного податку третьої групи заяви
про зміну ставки єдиного податку з 5% на 3% (за 10 днів до початку календарного кварталу,
до змін було за 15 днів);
- обмежується поширення пільги у вигляді земельного податку на платників єдиного
податку 1-3 груп при наданні нерухомого майна в оренду. Платники єдиного податку, які
здійснюють діяльність з надання земельних ділянок та/або нерухомого майна, що знаходиться
на таких земельних ділянках, в оренду (найм, позичку) зобов’язані надавати податкову
звітність з плати за землю (земельного податку) за земельні ділянки, які надаються в оренду та
за земельні ділянки, на яких знаходиться нерухоме майно, що надається в оренду;
- встановлено, що анулювання реєстрації платника єдиного податку можливе у разі
наявності податкового боргу, який перевищує 1020,0гривень.
Нагадуємо, що інформацію про наявність (відсутність) податкового боргу платник
податків може отримати, скориставшись сервісом ДПС України «Електронний кабінет». У
приватній частині Електронного кабінету в режимі «Стан розрахунків з бюджетом» створено
доступ користувачам до особових рахунків зі сплати податків, зборів та інших платежів (дані
інтегрованої картки платника), тут платник може ознайомитися з усіма необхідними даними.
Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: https://cabinet.tax.gov.ua, а
також через офіційний вебпортал ДПС. Доступ до приватної частини (особистого кабінету)
Електронного кабінету надається після проходження користувачем електронної ідентифікації
онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого у будь-якого
Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг або через Інтегровану систему
електронної ідентифікації – id.gov.ua (MobileID та BankID).
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Перевірити надійність ділового партнера та його сумлінність у сплаті податків можна
також скориставшись сервісом ДПС «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»,
розміщеному на головній сторінці офіційного вебпорталу ДПС. Оновлення інформації 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.
До уваги платників рентної плати за спеціальне використання води
Бердянський сектор організації роботи організаційно-розпорядчого управління ГУ ДПС
у Запорізькій області звертає увагу платників рентної плати за спеціальне використання води,
що об’єктом оподаткування рентною платою за спеціальне використання води є фактичний
обсяг води, який використовують водокористувачі.
Норми встановлені п. 255.3 ст. 255 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).
Відповідно до п. 255.4 ст. 255 ПКУ рентна плата за спеціальне використання води не
справляється:
- за воду, що використовується для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб
населення (сукупності людей, які знаходяться на даній території в той чи інший період часу,
незалежно від характеру та тривалості проживання, в межах їх житлового фонду та
присадибних ділянок), у тому числі для задоволення виключно власних питних і санітарногігієнічних потреб юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та платників єдиного
податку;
- за воду, що використовується для протипожежних потреб;
- за воду, що використовується для потреб зовнішнього благоустрою територій міст та
інших населених пунктів;
- за воду, що використовується для пилозаглушення у шахтах і кар’єрах;
- за воду, що забирається науково-дослідними установами, перелік яких затверджується
Кабінетом Міністрів України, для проведення наукових досліджень у галузі рисосіяння та для
виробництва елітного насіння рису;
- за підземну воду, що вилучається з надр для усунення шкідливої дії вод (підтоплення,
засолення, заболочення, зсуву, забруднення тощо), крім кар’єрної, шахтної та дренажної води,
що використовується у господарській діяльності після вилучення та/або отримується для
використання іншими користувачами;
- за воду, що забирається для забезпечення випуску молоді цінних промислових видів
риби та інших водних живих ресурсів у водні об’єкти;
- за морську воду, крім води з лиманів;
- за воду, що використовується садівницькими та городницькими товариствами
(кооперативами);
- за воду, що забирається для реабілітації, лікування та оздоровлення реабілітаційними
установами для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, підприємствами, установами та
організаціями фізкультури та спорту для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які
засновані всеукраїнськими громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю відповідно до
закону;
- для потреб гідроенергетики – з гідроакумулюючих електростанцій, які функціонують
у комплексі з гідроелектростанціями;
- для потреб водного транспорту:
з морського водного транспорту, який використовує річковий водний шлях виключно
для заходження з моря у морський порт, розташований у пониззі річки, без використання
спеціальних заходів забезпечення судноплавства (попуски води з водосховищ та
шлюзування);
під час експлуатації водних шляхів стоянковими (нафтоперекачувальні станції,
плавнафтобази, дебаркадери, доки плавучі, судна з механічним обладнанням та інші стоянкові
судна) і службово-допоміжними суднами та експлуатації водних шляхів річки Дунаю.
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Отже, обсяги води, за які не справляється рентна плата за спеціальне використання
води, визначені п. 255.4 ст. 255 ПКУ.
При цьому первинні водокористувачі декларують такі обсяги води в окремому
розрахунку з рентної плати за спеціальне використання води до податкової декларації з
рентної плати (далі – Додаток 5) із зазначенням у р. 10.2 Додатка 5 коефіцієнта у розмірі 0
(нуль).
Як отримання витяг з Реєстру неприбуткових установ та організацій
Неприбуткова організація може звернутися до контролюючого органу із запитом про
отримання витягу з Реєстру неприбуткових установ та організацій.
Відповідно до пункту 121 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).
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.
При цьому, на сьогодні ДПС України здійснюються заходи щодо можливості
отримання витягу або повідомлення про відсутність відомостей у Реєстрі засобами
інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кабінет», вхід до якої здійснюється
за адресою: cabinet.tax.gov.ua (меню «Листування з ДПС»).
Зведені податкові накладні: граничний строк реєстрації
Відповідно до змін внесених Законом України від 16.01.2020 №466-IX «Про внесення
змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків,
усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві»
установлюється окремий строк реєстрації зведених податкових накладних. А саме: 20
календарних днів, що настають за останнім календарним днем місяця, в якому вони складені.
Якщо граничний день реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування
в ЄРПН припадає на вихідний чи святковий день, то такий день вважається операційним, що
забезпечує можливість реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування
протягом періоду з 8:00 до 20:00.

Законодавство щодо ЄСВ

Деякі питання стосовно бази нарахування ЄВ за першу половину місяця
Бердянський сектор організації роботи організаційно-розпорядчого управління ГУ ДПС
у Запорізькій області інформує. Відповідно до п. 1 частини першої ст. 4 Закону України від 08
липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями (далі – Закон № 2464)
платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі –
ЄВ) є роботодавці, які використовують працю ФО на умовах трудового договору (контракту)
або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами
(крім цивільно-правового договору, укладеного з ФОП, якщо виконувані роботи (надавані
послуги) відповідають видам діяльності, відповідно до відомостей з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань). ЄВ

16
нараховується для платників, зазначених, зокрема, у п. 1 частини першої ст. 4 Закону № 2464
на суму 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 суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг)
за цивільно-правовими договорами (п. 1 частини першої ст. 7 Закону № 2464).
Згідно з абзацом другим частини восьмої ст. 9 Закону № 2464 роботодавці під час
кожної виплати заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), на суми якої (якого)
нараховується ЄВ, одночасно з видачею зазначених сум зобов’язані сплачувати нарахований
на ці виплати внесок у розмірі, встановленому для таких платників (авансові платежі).
Платники ЄВ, крім платників, зазначених у п. 4 і 5 частини першої ст. 4 Закону № 2464,
зобов’язані сплачувати ЄВ, нарахований за календарний місяць, не пізніше 20 числа
наступного місяця, крім гірничих підприємств, які зобов’язані сплачувати ЄВ, нарахований за
календарний місяць, не пізніше 28 числа наступного місяця (абзац перший частини восьмої ст.
9 Закону № 2464).
Враховуючи зазначене, сума заробітної плати за першу половину місяця (аванс) є
базою нарахування ЄВ.

Головне управління ДПС у Запорізькій області

Запорізькі бюджети отримали вісім мільярдів гривень податків
За десять місяців податкові надходження до місцевих бюджетів регіону склали 7
мільярдів 935 мільйонів 586 тисяч гривень (не враховуючи дані великих платників,
зареєстрованих у Східному управлінні Офісу ВПП ДПС). Як повідомив начальник Головного
управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, порівняно з минулим роком запоріжці
збільшили сплату податків майже на 346 мільйонів.
Більшу половину доходів скарбниць сформував податок на доходи фізичних осіб – у
січні-жовтні перераховано 5 мільярдів 150 мільйонів, що на 374 мільйони або на 8 відсотків
більше, ніж торік.
Представники малого і середнього бізнесу спрямували 1 мільярд 224 мільйони гривень
єдиного податку, що перевищило рівень сплати аналогічного періоду 2019 року на 81 мільйон
або на 7 відсотків. Так, фізичні особи-підприємці поповнили бюджети на 815 мільйонів,
суб'єкти господарювання-юридичні особи – на 150 мільйонів, підприємства сільського
господарства – на 259 мільйонів.
Власники і орендарі земель направили до місцевих скарбниць майже 893 мільйони.
Зокрема, від СГД-юридичних осіб бюджети отримали 673 мільйони гривень плати за землю,
від фізичних осіб – 220 мільйонів.
Крім того, до скарбниць надійшло 151 мільйон гривень акцизного податку з
роздрібного продажу підакцизної продукції, 142 мільйони гривень рентної плати за
користування природними ресурсами, 141 мільйон гривень податку на нерухомість, 91
мільйон гривень екологічного податку тощо.
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Запорізьке комунальне підприємство ухилилось від сплати 6,7 мільйона гривень
податків
Працівники податкової міліції Запорізької області під процесуальним керівництвом
Запорізької обласної прокуратури закінчили досудове розслідування у кримінальному
провадженні, розпочатому за фактом умисного ухилення від сплати податку на доходи
фізичних осіб і військового збору службовими особами комунального підприємства
Запорізької області.
Встановлено, що з січня по липень 2017 року вони відображали у податковій звітності
завищені показники щодо фактичної сплати податків і зборів, що призвело до ненадходження
до бюджету коштів на загальну суму 6,7 мільйона гривень.

У жовтні 2020 року до суду направлено обвинувальний акт відносно колишнього
головного бухгалтера. Завдяки вжитим заходам підприємство частково відшкодувало завдані
державному бюджету збитки у розмірі 680 тисяч гривень.
Запорізькі податківці провели 73 антикорупційні заходи
У січні-жовтні співробітники підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції
податкової служби Запорізької області розглянули 14 повідомлень стосовно можливого
недотримання норм антикорупційного законодавства працівниками органів ДПС області.
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За цей час проведено три службові перевірки щодо причетності посадових осіб служби
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 працівників служби організовано 13 тематичних лекцій та співбесіди з 60
кандидатами, які претендували на зайняття вакантних посад категорії "Б" та "В" у ГУ ДПС у
Запорізькій області, з метою виявлення обставин, що можуть перешкоджати їх призначенню.
Також майбутнім податківцям наголосили на необхідності дотримання вимог Закону України
"Про запобігання корупції".
Крім того, фахівці відділу з питань запобігання та виявлення корупції надають
індивідуальні консультації для співробітників, під час яких роз'яснюють положення
антикорупційного законодавства.
Нагадаємо, інформацію про корупційні правопорушення та про факти недотримання
правил етичної поведінки з боку працівників ДПС можна повідомляти на електронну адресу
zp01.corruption@tax.gov.ua або за телефоном: (061) 219-05-21.
З 1 січня 2021 року запроваджуються нові акцизні марки
Постановою Кабінету Міністрів №1037 "Деякі питання маркування марками акцизного
податку тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах"
затверджені:
- нові зразки марок акцизного податку для тютюнових виробів;
- зразки марок акцизного податку для рідин, що використовуються в електронних
сигаретах, вітчизняного та імпортного виробництва;
Також внесені зміни до постанови КМУ від 27.10.2010р. №1251 "Про затвердження
Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування
алкогольних напоїв і тютюнових виробів".
Нові марки акцизного податку запроваджуються з 1 січня 2021 року.
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З Постановою КМУ від 29.10.2020р. №1037 (опублікована в газеті "Урядовий кур’єр"
03.11.2020р. №213) можна ознайомитись за посиланням: https://www.kmu.gov.ua/npas/deyakipitannya-markuvannya-markami-akciznogo-podatku-tyutyunovih-virobiv-i-ridin-shchovikoristovuyutsya-v-elektronnih-sigaretah-i291020-1037.
Нагадаємо, кожен споживач може самостійно перевірити легальність акцизної марки на
підакцизному товарі. В Електронному кабінеті платника діє зручний сервіс "Пошук марки
акцизного податку": https://cabinet.tax.gov.ua/registers/mark.
З депозитних процентів запорізьких вкладників бюджет отримав 46 мільйонів
У січні-жовтні фінансові установи регіону перерахували до державного бюджету 46
мільйонів 376 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб із доходу у вигляді процентів
(без показників великих платників, які обліковані в Східному управлінні Офісу ВПП ДПС). Як
повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов,
порівняно з минулим роком сума надходжень зросла майже на півтора мільйона.

У жовтні запорізькі банки і кредитні спілки спрямували до державної скарбниці понад
чотири мільйони.
З початку року найбільші відрахування забезпечили суб'єкти господарювання м.
Запоріжжя – 44 мільйони 269 тисяч гривень, м. Мелітополь, Мелітопольського та
Веселівського районів 716 тисяч, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів 665
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тисяч, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 200 тисяч
тощо.
Нагадаємо, платниками ПДФО з доходів у вигляді процентів, ставка якого складає 18
відсотків, є банківські установи, кредитні спілки та інші фінансові організації. При цьому
інформація про суми банківського рахунку або ощадного сертифіката чи вкладу члена
кредитної спілки, нараховані проценти, а також відомості про вкладників не передається до
податкової служби.
Запорізькі компанії і комунальні підприємства сплатили до місцевих бюджетів 86
мільйонів податку на прибуток
З початку року до місцевих бюджетів регіону надійшло 86 мільйонів гривень податку
на прибуток (не враховуючи дані великих підприємств, які обліковані в Східному управлінні
Офісу ВПП ДПС). Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області
Роман Афонов, у жовтні суб'єкти господарювання спрямували до скарбниць майже 1,5
мільйона.

Серед найбільших платників податку на прибуток – підприємства, установи і
організації, які працюють у м. Запоріжжя. Вони направили до міської казни 59 мільйонів 689
тисяч. Платники м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів перерахували 8,5
мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 6,4 мільйона, м. Енергодар,
Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 3 мільйони, м. Токмак,
Токмацького та Чернігівського районів – 1,6 мільйона, Пологівського, Більмацького та
Розівського районів – 1,5 мільйона, Запорізького району – 1,4 мільйона тощо.
Нагадаємо, відповідно до бюджетного розподілу 100 відсотків податку на прибуток
підприємств та фінансових установ комунальної форми власності зараховується до місцевих
бюджетів. Крім того, 10 відсотків цього платежу від підприємств різних форм власності
зараховується до загального фонду обласних бюджетів.
На даний час у Запорізькій області зареєстровано 955 платників податку на прибуток.
Запоріжці сплатили до бюджету держави 545 мільйонів гривень військового збору
У січні-жовтні роботодавці і мешканці регіону спрямували до державного бюджету 545
мільйонів гривень військового збору (без показників великих підприємств, які зареєстровані в
Східному управлінні Офісу ВПП ДПС). Порівняно з 2019 роком сплачена сума зросла на 34
мільйони або майже на сім відсотків.
Коментуючи надходження, начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області
Роман Афонов повідомив, що середньомісячні відрахування цього року склали 54,5 мільйона,
це на 3,4 мільйона більше минулорічних. Лише у жовтні з доходів запоріжців скарбниця
отримала 60 мільйонів гривень військового збору, що на 6 мільйонів більше, ніж торік.
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За десять місяців платники обласного центру забезпечили 273 мільйони, м. Енергодар,
Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 79 мільйонів, м. Мелітополь,
Мелітопольського та Веселівського районів – 48 мільйонів, м. Бердянськ, Бердянського та
Приморського районів – 38 мільйонів, Пологівського, Більмацького та Розівського районів –
20 мільйонів, Вільнянського, Новомиколаївського районів – 17,4 мільйона, Оріхівського та
Гуляйпільського районів – 17 мільйонів, Василівського та Михайлівського районів – 16,6
мільйона тощо.
Всього станом на початок жовтня на території регіону зареєстровано 34,7 тисячі
суб'єктів господарювання, які сплачували військовий збір, зокрема, 15,9 тисячі підприємств,
установ і організацій та 18,8 тисячі підприємців.
Нагадаємо, ставка збору становить 1,5 відсотка від доходів, що підлягають
оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. Його платниками є фізичні особирезиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні.

