Бердянський сектор організації роботи
організаційно-розпорядчого управління
ГУ ДПС у Запорізькій області повідомляє
На підтримку армії Бердянські та Приморські платники податків сплатили 42,3
млн грн військового збору
Упродовж січня-листопада 2020 року роботодавці Бердянська та Приморська сплатили
до державного бюджету 42,3 млн грн військового збору. У порівнянні з аналогічним періодом
минулого року сплата зросла більш ніж на 1,2 млн грн або на 3,1 відсотків.
В тому числі, у листопаді 2020 року на обороноздатність української армії платники
сплатили 4 млн грн, що на 138 тис грн або на 3,5 відсотка перевищує показник відповідного
періоду 2019 року.
Позитивна динаміка сплати військового збору свідчить про сумлінність роботодавців,
котрі відповідально виплачують зарплату найманим працівникам, утримують та
перераховують до бюджету збір, який зміцнює економічну безпеку України
Нагадуємо, що згідно з діючим законодавством, платниками військового збору є фізичні
особи-резиденти, які отримують доходи як в Україні, так і за її межами, фізичні особинерезиденти, які отримують доходи в Україні, а також податкові агенти.
Ставка збору становить 1,5 відсотка від об’єкта оподаткування. Військовий збір повністю
перераховується до державного бюджету.
Коли платнику податків надсилається податкова вимога?
Коли у платника податків виникає податковий борг, податкова служба надсилає йому
податкову вимогу не раніше першого робочого дня після закінчення граничного строку сплати
суми грошового зобов’язання. Про це повідомила уповноважена Головного управління ДПС у
Запорізькій області Оксана Федорова.
«У податковій вимозі мають бути зазначені відомості про факт виникнення боргу та
права податкової застави, розмір самого боргу, який забезпечується податковою заставою,
обов’язок погасити податковий борг та можливі наслідки його непогашення в установлений
строк. Крім цього, зазначається попередження про опис активів, які відповідно до
законодавства можуть бути предметом податкової застави, а також можлива дата та час
проведення публічних торгів з їх продажу», - зазначила Оксана Федорова.
Податкова вимогу надсилають також платникам податків, які самостійно подали
податкові декларації, але не погасили суми податкових зобов’язань у встановлені Податковим
кодексом України строки без попереднього надсилання (вручення) податкового повідомленнярішення.
Окремо Оксана Федорова повідомила, що набрали чинності зміни законодавства щодо
соціальної підтримки платників податків на період карантину.
«Відповідно до внесених податкова вимога не надсилається, а заходи, спрямовані на
погашення або стягнення податкового боргу, не застосовуються, якщо загальна сума
податкового боргу платника податків не перевищує ста вісімдесяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян. Це 3060 гривень. У разі збільшення загальної суми податкового
боргу до розміру, що перевищує цю суму, контролюючий орган надсилає платнику податкову
вимогу».
Строк давності для стягнення податкового боргу, у такому випадку розпочинається не
раніше дня виникнення податкового боргу.

Новини законодавства

Важливі зміни: підтримка бізнесу в період карантину
Законом України від 04.12.2020 №1072-ІХ "Про внесення змін до Податкового кодексу
України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період
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здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-Co V-2" (опублікований у виданні «Голос України» 09.12.2020)
передбачені наступні зміни:
• звільнення платників єдиного податку першої групи:
- від сплати єдиного податку за грудень 2020 року та січень – травень 2021 року (крім
випадків порушення умов застосування першої групи платників єдиного податку) (п. 529
підрозд. 10 розд. XX ПКУ);
- від нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску за грудень 2020 року, січень травень (включно) 2021 року за себе. Такі особи можуть прийняти рішення про нарахування,
обчислення та сплату єдиного внеску за зазначені періоди в розмірах та порядку, визначених
Законом про ЄВ. Інформація про такі сплачені суми зазначається у звітності про нарахування
єдиного внеску (п. 910.1 розд. VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про
збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування").
Для платників єдиного податку 1 групи, які не сплачували страхові внески за грудень
2020 року, січень – травень 2021 року, такі періоди включаються до страхового стажу та
вважається, що страхові суми було сплачено у розмірі мінімального страхового внеску (п.
145.1 розділу XV "Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування");
• визначено, що право податкової застави не застосовується, якщо загальна сума
податкового боргу платника податків не перевищує ста вісімдесяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян (3060 грн) (п. 89.2 ст. 89 ПКУ);
• визначено, що податкова вимога не надсилається, а заходи, спрямовані на
погашення податкового боргу, не застосовуються, якщо загальна сума податкового боргу
платника податків не перевищує ста вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян (3060 грн) (п. 59.1 ст. 59 ПКУ);
• передбачено відстрочення до 29.12.2021 року погашення податкового боргу (у
тому
числі
штрафних
санкцій,
пені
та
процентів
за
користування
розстроченням/відстроченням), платників податків - фізичних осіб, у тому числі самозайнятих
осіб, що у загальній сумі не перевищує 6800 грн.
Відстрочення здійснюється за місцем обліку платника податків – фізичної особи за
його заявою, без нарахування процентів за користування таким відстроченням. Списання
податкового боргу без подання заяви здійснюється, якщо його сукупний розмір за усіма
податками і зборами не перевищує 3060 грн (включно) станом на 1 листопада 2020 року та
залишився несплаченим/непогашеним станом на дату списання (п. 12 підр. 10 розд. XX ПКУ);
• списання пені та штрафних санкцій у разі погашення платниками податків
податкового боргу, що виник станом на 01.11.2020, протягом 6 місяців з дня набрання
чинності Законом №1072 та за умови сплати поточних податкових зобов’язань (крім
визначених Законом №1072 випадків) (п. 23 підр. 10 розд. XX ПКУ);
• списання податкового боргу платникам податків (у тому числі штрафних
санкцій та пені) у разі, якщо сукупний розмір боргу платника за усіма податками і зборами не
перевищує 3060 грн та його не погашено станом на 01.11.2020 року (п. 24 підр. 10 розд. XX
ПКУ);
• визначено, що підлягають списанню за заявою платника несплачені станом на
01.12.2020 року суми недоїмки з єдиного внеску за період з 01.01.2017 до 01.12.2020, а також
штрафи та пеня, нараховані на ці суми недоїмки, нараховані:
- фізичним особам - підприємцям (крім підприємців, які обрали спрощену систему
оподаткування);
- особам, які провадять незалежну професійну діяльність;
- членам фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають
страхуванню на інших підставах.
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Таке списання здійснюється, якщо зазначеними платниками не отримано дохід
(прибуток) від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб, та за
умови подання до 1 березня 2021 року заяви та документів;
• встановлено, що не оподатковується податком на доходи фізичних осіб,
податком на прибуток підприємств, єдиним податком доходи (одноразова матеріальна
допомога, компенсації), отримані відповідно до ст. 2 - 4 Закону України "Про соціальну
підтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період встановлення
обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2" (п.15, п.16 підр.1, п. 54 підрозд. 4, п. 6. п.7 підрозд. 8 розд XX ПКУ);
• передбачено формування контролюючим органом Реєстру набувачів одноразової
компенсації суб’єктам господарювання витрат, понесених за сплату єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування за найманих осіб, та здійснення
розрахунку розмірів сум таких компенсацій для їх виплати суб’єктам господарювання юридичним особам (п.п. 191.1.101 ст. 191 ПКУ).
Важливі зміни: списання податкового боргу та відстрочення його погашення
Законом України від 04.12.2020 №1072-ІХ "Про внесення змін до Податкового кодексу
України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період
здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-Co V-2"
(опублікований у виданні «Голос України» 09.12.2020)
передбачені наступні зміни:

списання податкового боргу (у тому числі штрафних санкцій і пені) платника
податків, сукупний розмір якого за усіма податками і зборами не перевищує 3060 грн
(включно), що обліковувався станом на 1 листопада 2020 року та залишився несплаченим/
непогашеним станом на дату списання такого боргу.
Не підлягає списанню податковий борг з податків та зборів, які відповідно до
податкового, митного та іншого законодавства справляються у зв’язку із ввезенням
(пересиланням) товарів на митну територію України або територію вільної митної зони або
вивезенням (пересиланням) товарів з митної території України або території вільної митної
зони, а також податковий борг осіб, на яких поширюються судові процедури, визначені
Кодексом України з процедур банкрутства (п. 24 підр. 10 розд. XX ПКУ).
Тобто списується податковий борг, загальна сума якого за усіма податками і зборами не
перевищує 3060 гривень (включно) станом на 01.11.2020 та залишилась непогашеною на дату
списання у будь-якого платника податків, крім платників, що перебувають у процедурах
банкрутства, та платників, що мають податковий борг з митних платежів.
При цьому заява на списання не подається, оскільки таке списання здійснюється
одноразовао та одночасно усім платникам податків.

передбачено списання пені та штрафних санкцій у разі погашення платниками
податків податкового боргу, що виник станом на 01.11.2020, протягом 6 місяців з дня
набрання чинності Законом №1072 (та за умови сплати поточних податкових зобов’язань
(крім визначених Законом №1072 випадків) (п. 23 підр. 10 розд. XX ПКУ);

відстрочення до 29.12.2021 року погашення податкового боргу (у тому числі
штрафних санкцій, пені та процентів за користування розстроченням/відстроченням),
платників податків - фізичних осіб, у тому числі самозайнятих осіб, що у загальній сумі не
перевищує 6800 грн. (п. 12 підр. 10 розд. XX ПКУ);
Відстрочення здійснюється за місцем обліку платника податків – фізичної особи за
його заявою, без нарахування процентів за користування таким відстроченням.
Важливі зміни: сума податкового боргу, з якої застосовуються заходи стягнення
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10.12.2020 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового
кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на
період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 04.12.2020 р. № 1072-ІХ, яким врегулювані
питання застосування заходів стягнення, а саме:

податкова вимога не надсилається (не вручається), а заходи, спрямовані на
погашення (стягнення) податкового боргу, не застосовуються, якщо загальна сума
податкового боргу платника податків не перевищує ста вісімдесяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян. Строк давності для стягнення податкового боргу розпочинається
не раніше дня виникнення податкового боргу у сумі, що перевищує сто вісімдесят
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (п. 59.1 ст. 59 ПКУ);

право податкової застави не застосовується, якщо загальна сума податкового
боргу платника податків не перевищує ста вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян (п. 89.2 ст. 89 ПКУ).
Отже, збільшено мінімальний поріг суми податкового боргу до 3060 гривень, до якої не
застосовуються заходи стягнення (до змін було 60 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян - 1020 грн).
Тобто, якщо загальна сума податкового боргу не перевищує 3060 гривень, то податкові
органи:
- не направляють боржнику податкові вимоги та не застосовують заходи стягнення,
- майно боржників не передається в податкову заставу.
Якщо загальна сума податкового боргу перевищує 3060 грн., податковий орган
надсилає (вручає) податкову вимогу такому платнику податків та застосовує заходи стягнення
спрямовані на погашення (стягнення) податкового боргу. Також майно боржників буде
передаватись в податкову заставу у разі, якщо загальна сума податкового боргу
перевищуватиме 3060 грн.
Важливі зміни: єдинників першої групи тимчасово звільнено від сплати єдиного
податку та єдиного внеску
Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших
законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення
обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-Co V-2" від 04.12.2020 №1072-ІХ (опублікований у виданні «Голос України»
09.12.2020р.), передбачені пільги для фізичних осіб-підприємців платників єдиного податку 1ї групи.
Так, платники єдиного податку першої групи тимчасово звільняються:
- від сплати єдиного податку за грудень 2020 року та січень – травень 2021 року, (крім
випадків порушення умов застосування першої групи платників єдиного податку) (п. 529
підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення « ПКУ);
- від нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску за періоди з 1 по 31 грудня
2020 року, з 1 по 31 січня, з 1 по 28 лютого, з 1 по 31 березня, з 1 по 30 квітня та з 1 по 31
травня 2021 року за себе. Такі особи можуть прийняти рішення про нарахування, обчислення
та сплату єдиного внеску за зазначені періоди в розмірах та порядку, визначених Законом про
ЄВ. У такому разі інформація про сплачені суми зазначається у звітності про нарахування
єдиного внеску (п. 910.1 розд. VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про
збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування").
Для фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування і
належать до першої групи платників єдиного податку та які не сплачували страхові внески за
періоди з 1 по 31 грудня 2020 року, з 1 по 31 січня, з 1 по 28 лютого, з 1 по 31 березня, з 1 по
30 квітня та з 1 по 31 травня 2021 року такі періоди включаються до страхового стажу та
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вважається, що страхові суми було сплачено у розмірі мінімального страхового внеску,
визначеного законодавством для кожного з таких періодів" (п. 145.1 розділу XV "Прикінцеві
положення" Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування").
Тобто єдиний внесок та єдиний податок спрощенці 1-ї групи можуть не сплачувати за
грудень 2020 року та 5 місяців з січня по травень (включно) 2021 року. Важливо, що законом
чітко визначено, що ці місяці несплати єдиного внеску включаються до страхового стажу
єдинника 1-ї групи.
Списання податкового боргу, сукупний розмір якого за усіма податками і зборами
не перевищує 3060 гривень
Бердянський сектор організації роботи організаційно-розпорядчого управління ГУ ДПС
у Запорізькій області повідомляє, що Законом України від 04.12. 2020 № 1072-IX «Про
внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної
підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів,
запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої распіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2» (далі – Закон № 1072), що
набрав чинності 10.12.2020, підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу
України (далі - ПКУ) доповнено, зокрема, п. 2 прим. 4.
Положеннями вказаного пункт передбачено, що контролюючий орган здійснює
списання без подання заяви платником податків податкового боргу (у тому числі штрафних
санкцій і пені) платника податків, сукупний розмір якого за усіма податками і зборами не
перевищує 3060 грн (включно), що за даними інформаційно-телекомунікаційних систем
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику,
обліковувався станом на 01 листопада 2020 року та залишився несплаченим/непогашеним
станом на дату списання такого боргу.
Списані суми підлягають відновленню у разі виявлення обставин, що свідчать про
відсутність підстав для списання.
При цьому положення п. 2 прим. 4 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ
не застосовується щодо податкового боргу з податків та зборів, які відповідно до податкового,
митного та іншого законодавства справляються у зв’язку із ввезенням (пересиланням) товарів
на митну територію України або територію вільної митної зони або вивезенням
(пересиланням) товарів з митної території України або території вільної митної зони, а також
щодо осіб, на яких поширюються судові процедури, визначені Кодексом України з процедур
банкрутства від 18.10.2018 №2597-VIII.
Нараховані та сплачені або стягнуті за період з дати набрання чинності Законом №
1072 до дати списання податкового боргу відповідно до п. 2 прим. 4 підрозд. 10 розд. ХХ
«Перехідні положення» ПКУ суми податкового боргу, штрафних санкцій та пені не
підлягають поверненню на поточний рахунок платника податку, не спрямовуються на
погашення грошового зобов’язання (податкового боргу) з інших податків, зборів, не
повертаються у готівковій формі за чеком у разі відсутності у платника податків рахунків у
банках.
На списані відповідно до п. 2 прим. 4 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ
суми не застосовуються штрафні санкції та пеня, передбачені ПКУ, за період з дати набрання
чинності Законом № 1072 і до дати списання включно.
Списання податкового боргу згідно з цим пунктом є підставою для звільнення майна
платника податків з-під податкової застави та її виключення з відповідних державних
реєстрів.
На підставі наданої контролюючим органом інформації про списані суми податкового
боргу підлягають закінченню відкриті державною виконавчою службою виконавчі
провадження та припиняються заходи примусового виконання рішень щодо стягнення
податкового боргу з платників податків, яким здійснюється списання сум податкового боргу
відповідно до п. 2 прим. 4 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, у порядку,
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визначеному Законом України від 02 червня 2016 року № 1404-VIII «Про виконавче
провадження» зі змінами та доповненнями.
Набрав чинності Закон, що створює податкові стимули для платників податків та
бізнесу на період карантину
Бердянський сектор організації роботи організаційно-розпорядчого управління ГУ ДПС
у Запорізькій області і інформує, що 10 грудня 2020 набрав чинності Закон України «Про
внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної
підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів,
запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 04.12.2020 №1072-ІХ (далі Закон №1072).
Законом №1072 передбачено ряд податкових стимулів для платників, у тому числі
самозайнятих осіб на період карантину.
Зокрема, передбачено:
- тимчасово платники єдиного податку І групи звільняються від сплати єдиного
податку за грудень 2020 року та січень - травень 2021 року.
- звільнено від нарахування та сплати єдиного внеску ФОП - платників єдиного податку
І групи, в частині сум, що підлягають нарахуванню та сплаті за періоди з 1 по 31 грудня 2020
року, з 1 по 31 січня, з 1 по 28 лютого, з 1 по 31 березня, з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня
2021 року за себе.
Такі особи можуть прийняти рішення про нарахування, обчислення та сплату ЄВ за
зазначені періоди в розмірах та порядку, визначених Законом 2464.
Ці періоди включаються до страхового стажу та вважається, що страхові суми було
сплачено у розмірі мінімального страхового внеску, визначеного законодавством для кожного
з таких періодів.
- списання податкового боргу платників податків (у тому числі штрафних санкцій і
пені), сукупний розмір якого за всіма податками і зборами не перевищує 3060,0 грн., який за
даними ІТС ДПС обліковувався станом на 01.11.2020 року, та залишився
несплаченим/непогашеним станом на дату списання такого боргу.
Списання здійснюється без подання заяви платником податків.
- до 29 грудня 2021 року відстрочено погашення податкового боргу платників податків
- фізичних осіб, у тому числі самозайнятих осіб, що у загальній сумі не перевищує 6800,0грн.,
який обліковувався за такими платниками станом на 01 грудня 2020 року і залишився
непогашеним станом на дату надання відстрочення. Відстрочення здійснюється
контролюючим органом за місцем обліку платника податків - фізичної особи за його заявою.
- списання за заявою платника за умови подання такої заяви до 01 березня 2021 року
несплачених станом на 01.12.2020 року сум недоїмки, нарахованих платникам єдиного внеску
- ФОП загальної системи оподаткування та особам що здійснюють незалежну професійну
діяльність за період з 01 січня 2017 року до 01 грудня 2020 року, а також штрафів та пені,
нарахованих на ці суми недоїмки включно до дати подання заяви про списання недоїмки, у
разі якщо такими платниками не отримано дохід (прибуток) від їх діяльності, що підлягає
оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.
Зміни, передбачені у Законі№ 1017-ІХ, щодо лібералізації застосування РРО ФОП платників єдиного податку
В офіційному виданні «Голос України» від 09 грудня 2020 року №228 опубліковано
Закон України від 01.12.2020 №1017-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України
та інших законів України щодо лібералізації застосування реєстраторів розрахункових
операцій платниками єдиного податку та скасування механізму компенсації покупцям
(споживачам) за скаргами щодо порушення встановленого порядку проведення
розрахункових операцій частини суми застосованих штрафних санкцій»:

7
1) ліміти платників єдиного податку прив’язані до МЗП (1 група – 167, 2 група 834, 3
група 1167 розмірів);
2) ліміт не використання РРО прив’язаний до 220 МЗП станом на 01.01 звітного року;
3) з 1 січня обов’язкове застосування РРО для лікарських та медичних засобів, складної
побутової техніки та ювелірних виробів;
4) обов’язкове застосування РРО для інших ризикових видів діяльності – реалізація
товарів у мережі Інтернет, текстилю, автозапчастин та вживаних товарів, діяльність
ресторанів, готелів, та туристичних агентств переноситься на 01.01.2022 року;
5) обов’язкове застосування РРО для всіх платників другої-четвертої групи
переноситься на 01.01.2022 року;
6) лібералізуються штрафні санкції – прибрано штраф за невідповідність готівки в касі,
штраф за неподання звітності з використання програмного РРО, штраф за попереднє
програмування товарів та штраф за не створення контрольної стрічки на програмному РРО;
7) скасовується механізм компенсації частини штрафних санкцій покупцю (КЕШБЕК);
8) гадання дистанційної послуги (з оплатою виключно в безготівковій формі) може
здійснюватися без застосування РРО.
Як юридичній особі подати заяву на компенсацію витрат, понесених на сплату
єдиного внеску?
Законом України від 04.12.2020 №1071-IX «Про соціальну підтримку застрахованих
осіб та суб’єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних
заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» передбачено
надання одноразової компенсації суб’єктам господарювання юридичним особам з метою
відшкодування витрат, понесених на сплату єдиного внеску.
Постановою КМУ від 09.12.2020 №1234 затверджено «Порядок надання одноразової
компенсації суб’єктам господарювання, Порядку формування і ведення реєстру набувачів
одноразової компенсації суб’єктам господарювання та внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 302».
Одноразова компенсація надається юридичним особам:
- у яких станом на 31.10.2020 р. основний вид економічної діяльності відповідно до
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських
формувань відносився до переліку основних видів економічної діяльності, стосовно яких
здійснюються обмежувальні протиепідемічні заходи, пов’язані із поширенням на території
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,
затвердженого Кабінетом Міністрів України (Постанова КМУ від 09.12.2020 №1236).
- господарська діяльність таких суб’єктів господарювання на дату набрання чинності
Законом України від 04.12.2020 №1071-ІХ (10.12.2020р.) за даними зазначеного Єдиного
державного реєстру не припинена.
Одноразова компенсація не надається, якщо у суб’єкта господарювання є
заборгованість зі сплати єдиного внеску.
Сума одноразової компенсації розраховується як середнє значення сплачених
суб’єктом господарювання сум єдиного внеску за десять місяців, що передували набранню
чинності Законом №1071 (розрахунок здійснюється шляхом ділення суми єдиного внеску
сплаченої за десять місяців на десять).
Для отримання компенсації юридична особа до 21.12.2020 року подає до
територіального органу ДПС за місцем обліку як платника єдиного внеску заяву за формою
згідно з додатком до Порядку №1234.
Заява подається засобами електронного зв’язку в електронній формі з використанням
засобу кваліфікованого електронного підпису.
Датою подання заяви є дата, зафіксована у квитанції про отримання заяви (перша
квитанція), яка формується в автоматичному режимі (в електронній формі), надсилається
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суб’єкту господарювання протягом операційного дня та є підтвердженням отримання такої
заяви.
Інформація про прийняття до розгляду заяви зазначається у першій квитанції, також у
першій квитанції повідомляється про її неприйняття із зазначенням причин та пропонується
подати нову заяву.
Заява розглядається територіальним органом ДПС протягом трьох робочих днів з дня її
отримання.
Про результати розгляду заяви суб’єкту господарювання надсилається квитанція про
внесення даних заяви до реєстру (друга квитанція), яка формується в автоматичному режимі (в
електронній формі) та є підтвердженням внесення даних заяви до реєстру.
Квитанції надсилаються на електронну адресу, з якої надійшла заява, а також
розміщуються в електронному кабінеті.

Роз’яснення законодавства

При здійсненні розрахунків у безготівковій формі через установи банку
РРО/ПРРО не застосовується
Бердянський сектор організації роботи організаційно-розпорядчого управління ГУ ДПС
у Запорізькій області нагадує, що суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові
операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних
засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її
переказу зобов’язані) проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання
послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у
фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій (далі – РРО) або через
зареєстровані фіскальним сервером контролюючого органу програмні РРО (далі – ПРРО) зі
створенням у паперовій та/або електронній формі відповідних розрахункових документів, що
підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених Законом
України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових
операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» із змінами та доповненнями
(далі – Закон № 265), із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку
розрахункових книжок (далі – РК).
Норми встановлені п. 1 ст. 3 Закону № 265.
Згідно з п. 1.4 глави 1 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній
валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004
року № 22 із змінами та доповненнями, безготівкові розрахунки – це перерахування певної
суми коштів з рахунків платників на рахунки отримувачів коштів, а також перерахування
банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в касу
банку, на рахунки отримувачів коштів. Ці розрахунки проводяться банком на підставі
розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді.
Відповідно до п. 12 ст. 9 Закону № 265 РРО та/або ПРРО та РК не застосовуються якщо
в місці отримання товарів (надання послуг) операції з розрахунків у готівковій формі не
здійснюються (склади, місця зберігання товарів, оптова торгівля тощо).
Отже, при здійсненні розрахункових операції в готівковій та/або в безготівковій формі
(із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо)
застосування РРО або програмного РРО є обов’язковим.
При здійсненні розрахунків у безготівковій формі через установи банку РРО або ПРРО
не застосовується.

Чи є базою нарахування єдиного внеску сума авансу за першу половину місяця?
Бердянський сектор організації роботи організаційно-розпорядчого управління ГУ ДПС
у Запорізькій області звертає увагу, що відповідно до п. 1 частини 1 ст. 4 Закону України від
08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове
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державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями (далі – Закон № 2464)
платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі –
єдиний внесок) є роботодавці, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового
договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільноправовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою –
підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності,
відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань).
Єдиний внесок нараховується для платників, зазначених, зокрема, у п. 1 частини 1 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 1 ст. 7 Закону № 2464).
Згідно з абзацом другим частини 8 ст. 9 Закону № 2464 роботодавці під час кожної
виплати заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), на суми якої (якого)
нараховується єдиний внесок, одночасно з видачею зазначених сум зобов’язані сплачувати
нарахований на ці виплати єдиний внесок у розмірі, встановленому для таких платників
(авансові платежі).
Платники єдиного внеску, крім платників, зазначених у п. 4 і 5 частини першої ст. 4
Закону № 2464, зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, не
пізніше 20 числа наступного місяця, крім гірничих підприємств, які зобов’язані сплачувати
єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, не пізніше 28 числа наступного
місяця (абзац перший частини 8 ст. 9 Закону № 2464).
Враховуючи вищевикладене, сума заробітної плати за першу половину місяця (аванс) є
базою нарахування єдиного внеску.
Обчислення рентної плати за спеціальне використання води
Бердянський сектор організації роботи організаційно-розпорядчого управління ГУ ДПС
у Запорізькій області повідомляє, що водокористувачі самостійно обчислюють рентну плату
за спеціальне використання води та за спеціальне використання води для потреб
гідроенергетики і рибництва щокварталу наростаючим підсумком з початку року, а за
спеціальне використання води для потреб водного транспорту (рентна плата) – починаючи з
першого півріччя поточного року, у якому було здійснено таке використання .
Норми визначені п.п. 255.11.1 п. 255.11 ст. 255 Податкового кодексу України (далі –
ПКУ).
Рентна плата обчислюється виходячи з фактичних обсягів використаної води
(підземної, поверхневої) водних об’єктів, встановлених у дозволі на спеціальне
водокористування, лімітів використання води, ставок рентної плати та коефіцієнтів (п.п.
255.11.2 п. 255.11 ст. 255 ПКУ).
Водокористувачі, які використовують воду із змішаного джерела, обчислюють рентну
плату, враховуючи обсяги води в тому співвідношенні, у якому формується таке змішане
джерело, що зазначається, зокрема в дозволах ставок рентної плати та коефіцієнтів (п.п.
255.11.3 п. 255.11 ст. 255 ПКУ).
Водокористувачі, які використовують воду з каналів, обчислюють рентну плату
виходячи з фактичних обсягів використаної води, встановлених лімітів використання води,
ставок рентної плати, встановлених для водного об’єкта, з якого забирається вода в канал, та
коефіцієнтів (п.п. 255.11.4 п. 255.11 ст. 255 ПКУ).
Рентна плата за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики
обчислюється виходячи з фактичних обсягів води, пропущеної через турбіни
гідроелектростанцій, та ставки рентної плати (п.п. 255.11.5 п. 255.11 ст. 255 ПКУ).
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За умови експлуатації водних шляхів вантажними самохідними і несамохідними
суднами рентна плата за спеціальне використання води для потреб водного транспорту
обчислюється виходячи з фактичних даних обліку тоннаж-доби та ставки рентної плати, а
пасажирськими суднами – виходячи з місця-доби та ставки рентної плати (п.п. 255.11.6 п.
255.11 ст. 255 ПКУ).
Справляння рентної плати за спеціальне використання води для потреб
гідроенергетики, водного транспорту і рибництва не звільняє водокористувачів від сплати
рентної плати за спеціальне використання води (п.п. 255.11.7 п. 255.11 ст. 255 ПКУ).
Рентна плата за спеціальне використання води для потреб рибництва обчислюється
виходячи з фактичних обсягів води, необхідної для поповнення водних об’єктів під час
розведення риби та інших водних живих ресурсів (у тому числі для поповнення, яке пов’язане
із втратами води на фільтрацію та випаровування), та ставок рентної плати (п.п. 255.11.8 п.
255.11 ст. 255 ПКУ).
Водокористувачі, які застосовують для потреб охолодження обладнання оборотну
систему водопостачання, обчислюють рентну плату виходячи із фактичних обсягів води,
використаної на підживлення оборотної системи. За всі інші обсяги фактично використаної
води рентна плата обчислюється на загальних підставах (п.п. 255.11.9 п. 255.11 ст. 255 ПКУ).
Згідно з п.п. 255.11.10 п. 255.11 ст. 255 ПКУ обсяг фактично використаної води
обчислюється водокористувачами самостійно на підставі даних первинного обліку згідно з
показаннями вимірювальних приладів.
За відсутності вимірювальних приладів обсяг фактично використаної води
визначається водокористувачем за технологічними даними (тривалість роботи агрегатів, обсяг
виробленої продукції чи наданих послуг, витрати електроенергії, пропускна спроможність
водопровідних труб за одиницю часу тощо). У разі відсутності вимірювальних приладів, якщо
можливість їх встановлення існує, рентна плата сплачується у двократному розмірі.
Обсяг фактично використаної води на державних системах у зрошувальному
землеробстві визначають органи водного господарства (п.п. 255.11.11 п. 255.11 ст. 255 ПКУ).
У разі перевищення водокористувачами встановленого річного ліміту використання
води рентна плата обчислюється і сплачується у п’ятикратному розмірі, виходячи з фактичних
обсягів використаної води понад встановлений ліміт використання води, ставок рентної плати
та коефіцієнтів (п.п. 255.11.13 п. 255.11 ст. 255 ПКУ).
Платникам єдиного податку четвертої групи
Бердянський сектор організації роботи організаційно-розпорядчого управління ГУ ДПС
у Запорізькій області нагадує платникам єдиного податку четвертої групи щодо дотримання
чинного законодавства при перебуванні на спрощеній системі оподаткування.
Так, спрощена система оподаткування, обліку та звітності є особливим механізмом
справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів на
сплату єдиного податку з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.
Четверту групу можуть обрати сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка
сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює
або перевищує 75 відсотків.
Податковим Кодексом України (далі-Кодекс) передбачено випадок, коли частка
сільськогоспвиробництва може бути меншою за 75 відсотків.
Це дозволено, якщо підприємство мало справу з обставинами непереборної сили (п.п.
298.8.4 п. 298.8 ст. 298 Кодексу), тобто якщо в попередньому звітному році на підприємстві
стався форс-мажор: заморозки, засуха, повінь, пожежа тощо.
В цьому випадку сільськогоспвиробнику потрібно разом із податковою звітністю
подати рішення обласної ради про наявність обставин непереборної сили та перелік суб’єктів
господарювання, що постраждали внаслідок таких обставин.
Поряд з цим платники податків, які станом на 1 січня базового (звітного) року мають
податковий борг, не можуть бути платниками єдиного податку четвертої групи.
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Нормами податкового законодавства визначено умови для переходу/щорічного
підтвердження статусу платника єдиного податку, однією з яких є необхідність подання не
пізніше 20 лютого поточного року:
загальної податкової декларації з податку на поточний рік щодо всієї площі земельних
ділянок, з яких справляється податок;
звітних податкових декларацій з податку на поточний рік окремо щодо кожної
земельної ділянки;
розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва;
відомостей (довідку) про наявність земельних ділянок (додаток до податкових
декларацій, який є невід’ємною частиною).
У відомостях (довідці) про наявність земельних ділянок зазначаються дані про кожний
документ, що встановлює право власності та/або користування земельними ділянками, у тому
числі про кожний договір оренди земельної частки (паю).
Таким чином, для набуття (підтвердження) статусу платника єдиного податку четвертої
групи сільськогосподарським товаровиробникам необхідно дотримуватись певних умов, а
саме:
подати до контролюючих органів загальну та звітні декларації з додатками;
наявність земельних ділянок відповідного призначення;
частку сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний)
рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.
Земельні відносини в Україні регулюються Земельним кодексом України від 25 жовтня
2001 року №2768-ІІІ зі змінами та доповненнями (далі – Земельний кодекс).
Статтями 125, 126 Земельного кодексу України встановлено, що право власності на
земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки
виникають з моменту державної реєстрації цих прав. Права власності, користування
земельною ділянкою оформлюються відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".
Суб’єкти господарювання, які не дотримались хоча б однієї із зазначених умов, не
можуть обрати спрощену (набути/підтвердити статус платника єдиного податку четвертої
групи на відповідний рік).
Платники єдиного податку четвертої групи можуть самостійно перейти на застосування
ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку, визначеної для платників
єдиного податку третьої групи, або відмовитися від спрощеної системи оподаткування у
зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів шляхом подання до контролюючого
органу відповідної заяви та умови сплати податку за поточний рік у розмірі, що
розраховується виходячи з 25 відсотків річної суми податку за кожний квартал, протягом
якого платник перебував на єдиному податку четвертої групи.
Сільськогосподарський товаровиробник може повторно обрати четверту групу єдиного
податку не раніше ніж через два календарних роки після його переходу на третю групу
єдиного податку або самостійної відмови від реєстрації платником єдиного податку четвертої
групи у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів.
Строки сплати юридичними особами земельного податку
Об’єктом обкладення земельним податком є:
- земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;
- земельні частки (паї), які перебувають у власності.
Підприємства - платники плати за землю самостійно обчислюють суму плати за землю
щороку станом на 01 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають до контролюючого
органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію, з розбивкою річної
суми рівними частками за місяцями (п. 286.2 ст. 286 ПКУ).
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Також, підприємство має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що
звільняє його від обов’язку подання декларації не пізніше 20 лютого поточного року,
протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним (п. 286.3 ст. 286 ПКУ).
Податкове зобов’язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на
поточний рік, сплачується рівними частками за місцезнаходженням земельної ділянки:
- щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем
податкового (звітного) місяця (п. 287.3 ст. 287 ПКУ).
За нововідведені земельні ділянки платник плати за землю подає податкову декларацію
протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним (п. 286.3 ст. 286 ПКУ).
Податкове зобов’язання за нововідведені земельні ділянки, визначене у податковій
декларації, сплачується за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який
дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за
останнім календарним днем податкового (звітного) місяця (п. 287.4 ст. 287 ПКУ).
У разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання,
такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:
- при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку
сплати суми грошового зобов’язання, — у розмірі 10% погашеної суми податкового боргу;
- при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати
суми грошового зобов’язання, — у розмірі 20% погашеної суми податкового боргу.
Ставка
податку
за
земельні
ділянки, нормативну
грошову
оцінку яких
проведено (незалежно від місцезнаходження), встановлюється:

у розмірі не більше 3% від їх нормативної грошової оцінки, для земель
загального користування - не більше 1% від їх нормативної грошової оцінки, а для
сільськогосподарських угідь - не менше 0,3% та не більше 1% від їх нормативної грошової
оцінки, а для лісових земель - не більше 0,1% від їх нормативної грошової оцінки.
Ставка податку встановлюєтьcя у розмірі нe більше 12% їx нормативної грошової
оцінки зa земельні ділянки, якi перебувають у постійному користуванні cуб'єктів
господарювання (крiм державної тa комунальної форм власності).
Ставки земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не
проведено, встановлюються:

за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів або в межах
населених пунктів, – у розмірі не більше 5% від нормативної грошової оцінки одиниці площі
ріллі по області, а для сільськогосподарських угідь – не менше 0,3% та не більше 5% від
нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі, а для лісових земель – не більше 0,1% від
нормативної грошової оцінки площі ріллі.
Важливі зміни у застосуванні РРО єдинниками
Законом України № 1017-ІХ від 01.12.2020 «Про внесення змін до Податкового кодексу
України та інших законів України щодо лібералізації застосування реєстраторів
розрахункових операцій платниками єдиного податку та скасування механізму компенсації
покупцям (споживачам) за скаргами щодо порушення встановленого порядку проведення
розрахункових операцій частини суми застосованих штрафних санкцій» (опублікований у
виданні «Голос України» 09.12.2020р.) передбачені зміни щодо застосування РРО/програмних
РРО, а саме:
З 1 січня 2021 року РРО/програмні РРО повинні застосовувати:
підприємці-платники єдиного податку другої - четвертої груп, які реалізують:

технічно складні побутові товари, що підлягають гарантійному ремонту,

ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння,
дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння;

лікарські засоби та вироби медичного призначення;

надають платні послуги у сфері охорони здоров’я;
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при перевищенні в календарному році обсягу доходу понад 220 розмірів
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року
(тобто обсяг річного доходу, при перевищенні якого РРО застосовується незалежно від виду
діяльності, становитиме 220 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня
звітного року і якщо мінімальна зарплата на 01.01.2021 року становитеме 6 тисяч грн, то такий
граничний розмір складе 1 млн 320 тис грн).
З 1 січня 2022 року РРО та/або програмні РРО повинні застосовувати всі фізичні особи
– підприємці - платники єдиного податку (крім ФОП - платників єдиного податку першої
групи).
Нагадаємо, що до 01.01.2021 року РРО/ програмні РРО повинні застосовувати
підприємці - платники єдиного податку 2-4 груп у разі:
- перевищення в календарному році незалежно від обраного виду діяльності обсягу
доходу понад 1 млн. грн.;
- здійснення реалізації технічно складних побутових товарів, що підлягають
гарантійному ремонту, а також лікарських засобів та виробів медичного призначення.
Фізична особа - підприємець може перебувати на обліку з ознакою провадження
незалежної професійної діяльності
Якщо фізична особа зареєстрована як підприємець та при цьому така особа здійснює
незалежну професійну діяльність, така фізична особа обліковується в контролюючих органах
як фізична особа – підприємець з ознакою провадження незалежної професійної діяльності.
У такому разі фізична особа зобов’язана подати особисто (надіслати рекомендованим
листом з описом вкладення) або через уповноважену особу до контролюючого органу за
місцем свого постійного проживання заяву (для осіб, які провадять незалежну професійну
діяльність) за ф. № 5-ОПП з позначкою «Зміни» та копію документа, що підтверджує право
фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності.
Відповідно до ст. 42 Конституції України кожен має право на підприємницьку
діяльність, яка не заборонена законом.
Законом можуть бути встановлені обмеження на зайняття підприємницькою
діяльністю.
Підпунктом 4 п. 6.7 розд. VI Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588 із змінами та доповненнями
(далі – Порядок № 1588) визначено, що якщо фізична особа зареєстрована як підприємець та
при цьому така особа здійснює незалежну професійну діяльність, така фізична особа
обліковується в контролюючих органах як фізична особа – підприємець з ознакою
провадження незалежної професійної діяльності.
У такому разі фізична особа зобов’язана подати особисто (надіслати рекомендованим
листом з описом вкладення) або через уповноважену особу до контролюючого органу за
місцем свого постійного проживання заяву (для осіб, які провадять незалежну професійну
діяльність) за ф. № 5-ОПП з позначкою «Зміни» та копію документа, що підтверджує право
фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності, визначеного у п.п. 1 п. 6.7
розд. VI Порядку № 1588.
Відповідно до п.п. 1 п. 6.7 розд. VI Порядку № 1588 взяття на облік фізичних осіб, які
не є підприємцями та здійснюють незалежну професійну діяльність, умовою ведення якої
згідно із законом є державна реєстрація (реєстрація) такої діяльності у відповідному
уповноваженому органі та отримання свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа (дозволу,
сертифіката тощо), що підтверджує право фізичної особи на ведення незалежної професійної
діяльності (далі – фізична особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність), здійснюється
за місцем постійного проживання у порядку, встановленому Порядком № 1588 для фізичних
осіб – підприємців.
Ознака провадження незалежної професійної діяльності може бути встановлена
контролюючим органом на підставі відомостей (даних) відповідного уповноваженого органу

14
чи реєстру, яким забезпечується реєстрація незалежної професійної діяльності, якщо
відповідний реєстр містить дані про те, що професійна діяльність провадиться незалежно
(індивідуально).
Тобто фізична особа - підприємець може здійснювати незалежну професійну діяльність
за відсутності обмежень на зайняття підприємницької діяльності/незалежної професійної
діяльності, які встановлені законом.
Слід зазначити, що Законом України від 05 липня 2012 року № 5076-VI «Про
адвокатуру та адвокатську діяльність» із змінами і доповненнями не заборонено займатись
адвокатською діяльністю фізичній особі, яка зареєстрована як фізична особа – підприємець.
Однак, нотаріус не може займатись підприємницькою діяльністю (ст. 3 Закону України
від 02 вересня 1993 року № 3425-XII «Про нотаріат» із змінами і доповненнями).
Довідково: Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс (категорія 116.04).
Зміни у процедурах реєстрації платників ПДВ
Наказом Міністерства фінансів України від 21.10.2020 № 629, зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 11.12.2020, внесено зміни до Положення про реєстрацію
платників податку на додану вартість (далі – Положення).
Змінами до Положення забезпечено реалізацію норм Закону 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), що спрощують існуючі процедури реєстрації,
перереєстрації та анулювання реєстрації платників ПДВ.
Що змінилося у процедурах реєстрації платників ПДВ:
1. Переведено у виключно електронний формат взаємодію між суб’єктами
господарювання та контролюючими органами під час реєстрації платника ПДВ. Зокрема, із
Положення виключено норму щодо можливості подання реєстраційної заяви платника ПДВ
(далі – Заява) особисто фізичною особою або безпосередньо керівником або представником
юридичної особи до контролюючого органу. Будь-яка особа, яка підлягає обов’язковій
реєстрації чи прийняла рішення про добровільну реєстрацію платником ПДВ, подає до
контролюючого органу за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) Заяву засобами
електронного зв’язку в електронній формі. Іншого способу подачі Заяви не передбачено.
2. Змінено формат заявлення новоствореними суб’єктами господарювання під час
реєстрації бізнесу про своє бажання бути зареєстрованими платниками ПДВ. Так,
новостворені суб’єкти господарювання замість подання державному реєстратору Заяви про
добровільну реєстрацію платником ПДВ (як додатка до заяви про державну реєстрацію)
можуть заявити про своє бажання добровільно зареєструватись як платник ПДВ під час
державної реєстрації створення юридичної особи або державної реєстрації фізичної особи –
підприємця шляхом заповнення відповідного розділу про обрання системи оподаткування у
заяві про державну реєстрацію. Відповідна заява (у сфері державної реєстрації) або відомості
передаються до контролюючих органів у порядку, встановленому Законом України від 05
травня 2003 року № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань» (далі – Закон № 755).
3. Приведено у відповідність до Закону № 466 строк подачі Заяви у разі добровільної
реєстрації платником ПДВ, а також у разі обрання або переходу на спрощену систему
оподаткування, зміни ставки єдиного податку – не пізніше ніж за 10 календарних днів до
початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками ПДВ та матимуть
право на податковий кредит і складання податкових накладних (замість 20 календарних днів
до початку податкового періоду).
4. Встановлено правила листування контролюючих органів із суб’єктами
господарювання за результатами розгляду Заяв залежно від обраного суб’єктами
господарювання способу взаємодії з контролюючими органами. Так, якщо особа обрала спосіб
взаємодії з контролюючими органами в електронній формі через електронний кабінет, відмова
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в реєстрації або пропозиція надати нову Заяву про реєстрацію надсилається контролюючим
органом до електронного кабінету. Якщо особа відмовилася від використання електронного
кабінету або не визначила спосіб взаємодії з контролюючими органами, відмова в реєстрації
або пропозиція надати нову Заяву надсилається на електронну адресу, з якої надійшла Заява.
При цьому відмова в реєстрації новоствореної особи платником ПДВ направляється
контролюючим органом на електронну адресу, дані про яку містяться у заяві (у сфері
державної реєстрації) або відомостях, отриманих контролюючим органом у порядку,
встановленому Законом № 755. Якщо такі дані про електронну адресу відсутні, відмова в
реєстрації направляється за місцезнаходженням (місцем проживання) новоствореної особи,
дані про яке містяться у такій заяві (у сфері державної реєстрації) або відомостях.
5. Скасовано особливості реєстрації платником ПДВ юридичної особи, утвореної
шляхом перетворення, залежно від дати державної реєстрації такої особи. Тобто не залежно
від дати державної реєстрації особи, утвореної шляхом перетворення, у разі якщо така особа
бажає здійснити перереєстрацію, то вона протягом 10 робочих днів, що настають за датою
завершення перетворення, подає до контролюючого органу Заяву з позначкою
«Перереєстрація».
6. Спрощено процедури перереєстрації платників ПДВ. Зокрема, не передбачається
перереєстрація у разі зміни суб’єктом господарювання місцезнаходження (місця проживання),
а перереєстрація у зв’язку зі зміною найменування (крім перетворення) (ПІБ) платника ПДВ,
який включений до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців
та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр), здійснюється контролюючим
органом без подання Заяви на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру.
7. Запроваджено автоматизовану процедуру анулювання реєстрації платника ПДВ за
відповідних умов, що виключає вплив людського фактора при прийнятті управлінського
рішення щодо такого анулювання. Анулювання реєстрації платника ПДВ проводиться
контролюючим органом автоматично на підставі відомостей про державну реєстрацію
припинення юридичної особи (крім перетворення) або підприємницької діяльності фізичної
особи – підприємця, отриманих згідно із Законом № 755, або за даними реєстру платників
єдиного податку про застосування суб’єктом господарювання спрощеної системи
оподаткування, що не передбачає сплати податку на додану вартість. Водночас, якщо на
підставі відомостей з Єдиного державного реєстру неможливо автоматично встановити дату
анулювання реєстрації платника ПДВ, контролюючий орган самостійно визначає таку дату та
приймає самостійне рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ.
Водночас Державна податкова служба України інформує про те, що доопрацьовується
програмне забезпечення щодо ведення реєстру платників ПДВ у частині автоматичної
перереєстрації платників ПДВ та автоматичного анулювання реєстрації платників ПДВ на
підставі відповідних відомостей з Єдиного державного реєстру та даних реєстру платників
єдиного податку. До реалізації технічної можливості програмного забезпечення здійснювати
зазначені процедури в автоматичному режимі будуть застосовуватися наявні процедури щодо
ведення реєстру платників ПДВ.
Закон України № 1071: на період карантину для закладів громадського
харчування продовжено дію ліцензій на роздрібну торгівлю алкоголем
Бердянський сектор організації роботи організаційно-розпорядчого управління ГУ ДПС
у Запорізькій області доводить до відома платників, що Законом України від 04 грудня 2020
року № 1071-IX «Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на
період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» внесено зміни, зокрема до ст. 18 Закону України від
19 грудня 1995 року № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту
етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» із
змінами та доповненнями (далі – Закон № 481).
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Так, змінами встановлено, що ліцензії закладів громадського харчування на роздрібну
торгівлю алкогольними напоями, термін дії яких закінчився під час карантину та
обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням на території України гострої респіраторної
хвороби COVID-19, вважаються такими, що продовжують свою дію на період карантину та
обмежувальних заходів, а також протягом трьох місяців з дня його/їх закінчення.
Крім того, під час карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням на
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, а також протягом трьох місяців
після його/їх закінчення, до закладів громадського харчування, які мають ліцензії на роздрібну
торгівлю алкогольними напоями, не застосовуються положення частини сорок сьомої, сорок
восьмої та абзацу четвертого частини сорок дев’ятої ст. 15 Закону № 481.
Під час надання повідомлень за формою № 20-ОПП застосовується принцип
укрупнення інформації
Бердянський сектор організації роботи організаційно-розпорядчого управління ГУ ДПС
у Запорізькій області звертає увагу платників, що наказом Міністерства фінансів України від
24.06.2020 № 323 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01.07.2020 за № 606/34889)
внесено зміни до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588 із змінами.
Змінами п. 8.4 розділу VIII «Порядок обліку об’єктів оподаткування та об’єктів,
пов’язаних з оподаткуванням» доповнено новими абзацами.
Так, Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням
або через які провадиться діяльність, за формою № 20-ОПП подається протягом 10 робочих
днів після їх реєстрації, створення чи відкриття до контролюючого органу за основним місцем
обліку платника податків.
У повідомленні за формою № 20-ОПП надається інформація про всі об’єкти
оподаткування, що є власними, орендованими або переданими в оренду.
Під час надання повідомлень за формою № 20-ОПП застосовується принцип
укрупнення інформації, яка надається про об’єкт оподаткування (наприклад, якщо подається
інформація про об’єкти оподаткування – офіс, склад, склад-магазин, розташовані в одному
офісному центрі за одною адресою, достатньо надати інформацію за одним із типів
об’єктів оподаткування, зазначивши у найменуванні: офіс, склад, склад-магазин).
Принцип укрупнення інформації не застосовується під час надання інформації про
об’єкти рухомого та нерухомого майна, які підлягають реєстрації у відповідному державному
органі з отриманням відповідного реєстраційного номера (наприклад, у повідомленні за
формою № 20-ОПП надається інформація і про земельну ділянку, і про об’єкт нежитлової
нерухомості, що розташований на такій земельній ділянці).
Інформація про однотипні (за видом, використанням, станом та видом права власності)
автомобільні транспортні засоби, які не є пунктами пересувної роздрібної торгівлі,
громадського харчування або послуг, інших ніж пасажирські та вантажні перевезення, може
бути подана в повідомленні за формою № 20-ОПП як узагальнена з типом об’єкта
оподаткування «автомобільні транспортні засоби» та зазначенням кількості таких
транспортних засобів в графі «Реєстраційний номер об’єкта оподаткування».
Порядок відображення щомісячних авансових внесків в податковій декларації
платника єдиного податку – фізичної особи-підприємця
Бердянський сектор організації роботи організаційно-розпорядчого управління ГУ ДПС
у Запорізькій області інформує.
Відповідно до п. 296.2 ст. 296 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №
2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платники єдиного податку першої та другої
груп подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у
строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг
отриманого доходу, щомісячні авансові внески, визначені п. 295.1 ст. 295 ПКУ.
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Така податкова декларація подається, якщо платник єдиного податку не допустив
перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у п. 291.4 ст. 291 ПКУ, та/або
самостійно не перейшов на сплату єдиного податку за ставками, встановленими для платників
єдиного податку другої або третьої групи.
Нарахування авансових внесків для фізичних осіб – підприємців - платників єдиного
податку першої і другої груп здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого
платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду
щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності (п. 295.2 ст.
295 ПКУ).
Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом
здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.
Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим
внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного
звітного року (п. 295.1 ст. 295 ПКУ).
Отже, фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку в податковій декларації
платника єдиного податку відображають нараховані до сплати щомісячні авансові внески,
незалежно від здійснення ними фактичної сплати єдиного податку у вигляді авансового
внеску за податковий (звітний) період.
Алгоритм нарахування пені за порушення термінів сплати податкового
зобов’язання
Бердянський сектор організації роботи організаційно-розпорядчого управління ГУ ДПС
у Запорізькій області інформує, що на суми сплаченого з порушенням законодавчо
встановленого терміну узгодженого грошового зобов’язання з податків, зборів та інших
платежів нараховується пеня.
Пеня на суми сплаченого з порушенням законодавчо встановленого терміну
узгодженого грошового зобов’язання, визначеного органом ДПС, нараховується:
- починаючи з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку
сплати платником податків податкового зобов’язання, визначеного Податковим кодексом
України (у тому числі за період адміністративного та/або судового оскарження);
- за кожний календарний день прострочення сплати грошового зобов’язання,
включаючи день погашення, з розрахунку 120 відс. річних облікової ставки Національного
банку України, діючої на кожний такий день.
Пеня на суми сплаченого з порушенням законодавчо встановленого терміну
узгодженого грошового зобов’язання, визначеного платником податків або податковим
агентом, нараховується:
- після спливу 90 календарних днів (270 календарних днів у разі здійснення платником
податків самостійного коригування відповідно до п.п. 39.5.4 п. 39.5 ст. 39 ПКУ), наступних за
останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання.
За кожний календарний день прострочення у його сплаті, починаючи з 91 календарного
дня (з 271 календарного дня у разі здійснення платником податків самостійного коригування
відповідно до п.п. 39.5.4 п. 39.5 ст. 39 ПКУ), що настає за останнім днем граничного строку
сплати податкового зобов’язання, із розрахунку 100 відс. річних облікової ставки
Національного банку України, діючої на кожний такий день.
У разі часткового погашення податкового боргу сума такої частки визначається з
урахуванням пені, нарахованої на таку частку.
Про порядок відображення в податковій декларації з ПДВ коригування
податкового кредиту
Згідно з п. 198.3 ст. 198 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) податковий кредит звітного періоду визначається
виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається із сум податків,
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нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою п. 193.1 ст. 193 ПКУ,
протягом такого звітного періоду у зв’язку з:
придбанням або виготовленням товарів та наданням послуг;
придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому
числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у
необоротні капітальні активи);
ввезенням товарів та/або необоротних активів на митну територію України.
Товари/послуги, які отримані платником ПДВ та не оплачені протягом терміну
позовної давності, вважаються безоплатно отриманими, оскільки відсутній факт їх придбання,
як це передбачено у п. 198.3 ст. 198 ПКУ, а тому право на податковий кредит щодо таких
товарів/послуг у платника податку відсутнє.
При цьому у розумінні п.п. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 ПКУ сума заборгованості одного
платника податків перед іншим платником податків, що не стягнута після закінчення строку
позовної давності, є безповоротною фінансовою допомогою.
Враховуючи викладене, якщо платник податку при придбанні товарів/послуг на
підставі отриманої податкової накладної сформував податковий кредит, але такі
товари/послуги не були оплачені протягом терміну позовної давності, то в податковому
періоді, в якому відбувається списання кредиторської заборгованості, платнику податку
необхідно відкоригувати суму податкового кредиту.
При цьому коригування податкового кредиту у вказаному випадку здійснюється на
підставі бухгалтерської довідки.
Відповідно до п.п. 3 п. 4 розд. V Порядку заповнення і подання податкової звітності з
податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від
28.01.2016 № 21, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28289
(далі – Порядок № 21), коригування податкового кредиту у разі списання кредиторської
заборгованості відображається у рядку 14 розділу ІІ податкової декларації з ПДВ (далі –
декларація) з обов’язковим поданням додатка 1 до декларації (далі – додаток 1).
Згідно з формою додатка 1 коригування податкового кредиту відображаються у таблиці
2. При цьому:
в графі 2 – зазначається індивідуальний податковий номер постачальника;
в графі 3.1 – дата складення бухгалтерської довідки, наприклад: «04.2017»;
в графі 4 – обсяг постачання (без ПДВ);
у графі 5 – сума ПДВ нарахована за основною ставкою;
у графі 6 – сума ПДВ нарахована за ставкою 7 %.

Головне управління ДПС у Запорізькій області

Запорізький бізнес сплатив майже чотири мільярди гривень ПДВ
З початку року запорізькі компанії і підприємці спрямували до державного бюджету 3
мільярди 930 мільйонів гривень податку на додану вартість (без даних великих підприємств,
які обслуговуються в Східному управлінні Офісу ВПП ДПС). Як поінформував начальник
Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, у порівнянні з аналогічним
періодом 2019 року рівень сплати ПДВ зріс на 567,6 мільйона або на 17 відсотків.
У листопаді суб'єкти господарювання перерахували до скарбниці 478,5 мільйона, що на
55,6 мільйона більше, ніж торік.
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За одинадцять місяців від платників м. Запоріжжя надійшло 1 мільярд 992 мільйони, м.
Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 324,3 мільйони, м. Бердянськ,
Бердянського та Приморського районів – 307,6 мільйона, Вільнянського та
Новомиколаївського районів – 242,3 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського
районів – 208 мільйонів, Оріхівського та Гуляйпільського районів – 175 мільйонів, м. Токмак,
Токмацького та Чернігівського районів – 159 мільйонів, Василівського та Михайлівського
районів – 150,5 мільйона тощо.
Усього станом на початок грудня в регіоні зареєстровано 10139 платників ПДВ,
зокрема, 9175 СГД-юридичних осіб та 964 фізичні особи-підприємця.
Земельний податок та орендна плата – представників ОТГ ознайомили з
особливостями оподаткування ділянок
Запорізькі податківці провели вебінар для спеціалістів-землевпорядників органів
місцевого самоврядування, присвячений особливостям оподаткування земель в сучасних
умовах. У заході, організованому Запорізьким центром перепідготовки і підвищення
кваліфікації кадрів, взяли участь представники об'єднаних територіальних громад та місцевих
рад регіону.
Фахівці відділу пресслужби, інформаційної політики та адміністрування субсайту ГУ
ДПС у Запорізькій області роз'яснили аспекти адміністрування і справляння плати за землю.
Зокрема, мова йшла про земельний податок та орендну плату. Спеціалісти податкової служби
докладно розповіли про категорії платників, об'єкти оподаткування, розміри платежу, пільги і
терміни сплати.
Окрему увагу приділили декларуванню доходів від реалізації сільгосппродукції,
вирощеної на власних ділянках.
Для наочності учасникам були надіслані презентаційні матеріали.
Від торгівлі підакцизними товарами запорізькі місцеві бюджети отримали 165
мільйонів
У січні-листопаді до місцевих бюджетів регіону надійшло 165 мільйонів 443 тисячі
гривень акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизною продукцією. Як повідомив
начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов сплачена сума на
8,3 мільйона або на 5 відсотків перевищила рівень аналогічного періоду минулого року.
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Лише у листопаді підприємці і компанії спрямували до скарбниць громад 14,5
мільйона, що на 508 тисяч більше, ніж торік.
Для реалізації підакцизних товарів суб'єкти господарювання отримали у податковій
8753 ліцензії, сплативши за них 36,8 мільйона гривень. Зокрема, податківці видали 5206
ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, 3547 – на продаж тютюнових
виробів. Крім того, призупинено дію 1367 дозволів, анульовано 2474.
Станом на початок грудня кількість діючих ліцензій склала 8142. З переліком цих
документів можна ознайомитись за посиланням: https://zp.tax.gov.ua/reestr-vidanih-licenziy.
Також за 11 місяців у сфері обігу підакцизної продукції фахівці податкової служби
провели 791 перевірку суб'єктів господарювання. За виявлені порушення законодавства, яке
регулює обіг підакцизних товарів, застосовані фінансові санкції у вигляді штрафів на загальну
суму 82,2 мільйона гривень.
Електронні сервіси податкової: запоріжці дізналися більше про переваги і
можливості онлайн-послуг
Переваги переходу з "паперової" звітності на електронну та користування цифровими
послугами стали головними темами вебінару, який провели представники податкової служби
для платників регіону.
Заступниця начальника ГУ ДПС у Запорізькій області Олена Щедровська та фахівчиня
ГУ ДПС області Ольга Романенко розповіли про можливості дистанційних послуг.
Податківці продемонстрували функціонал Електронного кабінету платника, зокрема,
процес формування і подання звітності фізичними особами-підприємцями, листування з
податковою.
Крім того, учасників онлайн зустрічі ознайомили з можливостями вебпорталу ДПС
України та офіційними джерелами отримання податкової інформації у соцмережі – сторінками
ДПС України та ДПС у Запорізькій області у Facebook.
У другій частині заходу спікери відповіли на запитання стосовно практичного
користування електронними сервісами.
Запис трансляції вебінару дивіться на каналі ДПС Запоріжжя в Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCM9GDhiRJWMQZ-FcjLqsH8g.
Керівники профільних громадських об’єднань долучились до публічного
обговорення податкових новацій
Керівник податкової службі Запорізької області Роман Афонов провів круглий стіл,
присвячений останнім нововведенням у податковому законодавстві та нагальним проблемам
бізнес-спільноти регіону. У зустрічі взяли участь очільники та члени провідних громадських
об’єднань "Бізнес-Союз "Порада", "Ніка", "Потенціал", Громадської ради при податковій
службі та інших.
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Як зазначив Роман Афонов, нещодавно прийняті зміни до Податкового кодексу та
інших законів України спрямовані на підтримку бізнесу в період карантину та потребують
роз'яснення серед платників. Тому важливим є об'єднання зусиль у доведенні цих
законодавчих новацій для запорізької бізнес-спільноти.
Під час заходу учасники детально розглянули основні з них:
– надання одноразової компенсації та одноразової матеріальної допомоги компаніям і
підприємцям;
– звільнення платників єдиного податку першої групи від сплати єдиного податку і
єдиного внеску;
– списання податкового боргу (у томі числі пені та штрафних санкцій), а також
відстрочення погашення суми податкового боргу;
– збільшення мінімального порогу суми податкового боргу, до якого не застосовуються
заходи стягнення;
– відтермінування застосування РРО для підприємців-"єдинників" та інші.
У ході засідання учасники обговорили найбільш актуальні для бізнесу питання.
За підсумками зустрічі сторони домовилися розвивати взаємодію, зокрема, у посиленні
інформування та підтримки платників податків.
Запорізькі компанії перерахували до держбюджету 687 мільйонів гривень податку
на прибуток
У січні-листопаді з доходів запорізьких підприємств і установ до державного бюджету
надійшло 687 мільйонів гривень податку на прибуток (не враховуючи дані врахування
великих платників, обліковані в Східному управлінні Офісу ВПП ДПС). У листопаді суб'єкти
господарювання перерахували 160 мільйонів.

З початку року найбільші надходження забезпечили платники м. Запоріжжя – 475,8
мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 71 мільйон, м.
Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 48,5 мільйона, м. Токмак, Токмацького та
Чернігівського районів – 19,6 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів –
19,4 мільйона, Вільнянського, Новомиколаївського районів – 11,6 мільйона, Запорізького
району – 11 мільйонів тощо.
Всього на території регіону нараховується 920 компаній, організацій та установ, які є
платниками податку на прибуток.
Нагадаємо, відповідно до змін, внесених Законом України № 1072, починаючи з 10
грудня 2020 року платник податку на прибуток підприємств матиме можливість зменшити
фінансовий результат до оподаткування та відповідно не враховувати при визначенні суми
податкових зобов’язань з цього податку за звітний період суми доходу у вигляді:
- отриманої одноразової компенсації його витрат, понесених за сплату єдиного внеску
за найманих осіб;
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- списаних за звітний період штрафних санкцій і пені, нарахованих за податковим
боргом, що виник станом на 1 листопада 2020 року.
Запорізькі добувні підприємства збільшили сплату податків на 125 мільйонів
У січні-листопаді запорізькі підприємства спрямували до бюджетів усіх рівнів 511
мільйонів гривень рентної плати за користування надрами (без даних великих підприємств, які
обслуговуються в Східному управлінні Офісу ВПП ДПС). Як повідомив начальник Головного
управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, порівняно з аналогічним періодом
минулого року надходження збільшились на 125 мільйонів або на 32 відсотки.

Із загальної суми до державного бюджету сплачено 356,5 мільйона, до місцевих
скарбниць – 154,7 мільйона.
Найбільші платежі надійшли від суб'єктів господарювання Василівського та
Михайлівського районів – 461,6 мільйона, м. Запоріжжя – 17,4 мільйона, м. Токмак,
Токмацького та Чернігівського районів – 7,9 мільйона, Пологівського, Більмацького та
Розівського районів – 7 мільйонів, Вільнянського, Новомиколаївського районів – 4,4 мільйона,
Запорізького району – 3,8 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 3
мільйони, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 2,9 мільйона тощо.
Всього у податковій службі регіону зареєстровано 590 підприємств і установ, які
користуються надрами та видобувають корисні копалини.
Крім того, з початку року 517 запорізьких компаній і підприємців перерахували до
бюджетів майже 189 мільйонів гривень рентної плати за спеціальне використання води.
Зокрема, держбюджет отримав 104 мільйони, місцеві – 85 мільйонів.
Значні відрахування забезпечили енергодарські, кам’янсько-дніпровські та
великобілозерські платники – 141 мільйон, суб'єкти господарювання м. Запоріжжя сплатили
19,4 мільйона, якимівські та приазовські – 3,5 мільйона, мелітопольські та веселівські – 1,6
мільйона, токмацькі та чернігівські – 1,5 мільйона.
Запоріжці сплатили 7 мільярдів гривень податку на доходи фізосіб
З початку року роботодавці і мешканці регіону спрямували до бюджетів усіх рівнів 7
мільярдів 609 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб (без даних великих
платників, зареєстрованих у Східному управлінні Офісу ВПП ДПС). Минулорічний рівень
сплати перевищено на 560 мільйонів 640 тисяч або на 8 відсотків.
Коментуючи надходження, начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області
Роман Афонов повідомив, що із загальної суми 1,9 мільярда надійшло до державного
бюджету, що на 140 мільйонів більше, ніж торік. До місцевих бюджетів направлено 5,7
мільярда, зростання до показника 11 місяців 2019 року склало 420 мільйонів.
Так, до міської скарбниці м. Запоріжжя перераховано 2 мільярди 400 мільйонів, від
платників м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів бюджети
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громад отримали 826,6 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів –
595,4 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 438 мільйонів,
Василівського та Михайлівського районів – 356,5 мільйона, Пологівського, Більмацького та
Розівського районів – 284 мільйони, Оріхівського та Гуляйпільського районів – 187 мільйонів
тощо.

Основними видами доходів, з яких забезпечені надходження ПДФО, є заробітна плата
(85 відсотків), грошове забезпечення військовослужбовців (6 відсотків), прибутки від паїв,
дивідендів (6 відсотків).
Усього станом на початок грудня у Запорізькій області нараховується 74,4 тисячі
платників податку на доходи фізосіб, з яких 55,6 тисячі – це фізичні особи, 18,8 тисячі –
суб'єкти господарювання-юридичні особи.
Підтримка запорізького підприємництва в умовах карантинних обмежень:
напружений діалог представників бізнес-спільноти і органів влади
У Запоріжжі розпочала діяльність робоча група з питань підтримки бізнесу. У
обговоренні найбільш актуальних питань взяли участь представники всіх профільних
громадських об'єднань, підприємці регіону, а також директор Департаменту економічного
розвитку і торгівлі Запорізької облдержадміністрації Оксана Матвіїшина, заступник
начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, в. о.
начальника управління податкового аудиту ГУ ДПС області Дмитро Шепель, керівники інших
державних органів влади та представники депутатського корпусу.
Сторони розглянули проблемні питання запорізьких компаній і підприємців, передусім,
їх діяльності під час карантину та обмежувальних заходів.
Руслан Рачинський довів до присутніх основні законодавчі новації, які були прийняті
для підтримки суб’єктів господарювання. Зокрема, це надання одноразової допомоги
підприємцям та компенсації роботодавцям, звільнення платників спрощеної системи
оподаткування першої групи від сплати єдиного податку і єдиного внеску, а також списання та
відстрочення податкового боргу та списання недоїмки.
Учасники наголосили на конкретних питаннях суб'єктів господарювання у різних
сферах, у тому числі, про найгостріші проблеми готельного бізнесу, громадського харчування,
сільського господарства, будівництва та інших.
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За результатами відкритого діалогу з представниками бізнесу були окреслені
першочергові пропозиції щодо змін законодавства, зокрема, на період локдауну нараховувати
єдиний внесок тільки за фактично відпрацьований час; для ФОП, які припинили діяльність та
не отримували доходи, списувати недоїмку з ЄВ автоматично без подання заяви; переглянути
підхід до вибору КВЕДів, на які поширюється державна допомога у зв’язку з посиленням
карантинних заходів, а також активізувати боротьбу зі стихійною торгівлею. Усі пропозиції
будуть направлені до органів центральної влади для подальшої їх реалізації.
Комунікаційна онлайн-платформа про податки: що чекає запорізький бізнес у
2021 році
У Запоріжжі відбулася чергова онлайн-зустріч керівництва податкової служби регіону
із запорізькою бізнес спільнотою. У відеоконференції взяли участь представники малого і
середнього підприємництва, президент ЗОСППР "Потенціал" Олександр Головко, начальник
Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, заступник начальника
Руслан Рачинський та в. о. начальника управління податкового аудиту Дмитро Шепель.
Розпочинаючи спілкування, очільник регіональної ДПС акцентував увагу на останніх
новаціях податкового законодавства. Роман Афонов підкреслив, що, враховуючи значну
кількість змін, наразі фахівці служби проводять активну інформаційну роботу серед
платників.
Основна частина обговорення була присвячена нововведенням, які запроваджуються
Законами України від 1 грудня 2020 року № 1017-ІХ та від 4 грудня №1072-ІХ.
У форматі запитання-відповіді підприємці отримали фахові роз'яснення щодо
особливостей ведення первинної документації, списання і відстрочення податкового боргу,
звільнення підприємців спрощеної системи І групи від сплати єдиного внеску і єдиного
податку, відтермінування обов'язкового застосування РРО, скасування деяких штрафних
санкцій у сфері обігу готівки, ліцензування роздрібного продажу підакцизних товарів,
оподаткування земельних ділянок та нерухомості. Також присутніх цікавили питання роботи
ФОПів на ринках комунальної форми власності, протидії нелегальній торгівлі та
відповідальності за діяльність без реєстрації підприємницької діяльності та дозвільних
документів.

