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

Легалізація найманої праці та заробітної плати
Питання легалізації праці – соціально важливе, тому залишається серед пріоритетів
роботи Бердянських податківців.
Так, для своєчасного і повного надходження податку на доходи фізичних осіб в бюджет
від погашення заборгованості по виплаті заробітної плати, підвищення рівня заробітної плати
не нижче за мінімальну та дотримання законодавства при виплаті заробітної плати найманим
працівникам
в
Бердянському
міськвиконкомі,
Бердянській
та
Приморській
райдержадміністраціях проводяться засідання комісій за участю працівників Бердянського
відділу податків і зборів з фізичних осіб управління податкового адміністрування ГУ ДПС у
Запорізькій області.
Як повідомила начальниця Бердянського відділу Оксана Федорова, протягом 2020
року проведено 21 засідання, заслухано керівників 65 підприємств. В результаті вжитих
заходів підвищено рівень виплати заробітної плати на 64 підприємствах, за рахунок чого до
бюджету додатково надійшло 68,1 тис грн податку на доходи фізичних осіб, 5,7 тис грн
військового збору та 83,0 тис грн єдиного соціального внеску.
Також, працівниками податкової протягом 2020 року проведено індивідуальну роботу
(співбесіди, направлення листів, заслуховування, роз’яснювальна робота тощо) із керівниками
86 підприємств. В результаті вжитих заходів підвищено рівень виплати заробітної плати на 86
підприємствах, за рахунок чого до бюджету додатково надійшло 91,5 тис грн податку на
доходи фізичних осіб, 7,6 тис грн військового збору та 111,7 тис грн єдиного соціального
внеску.

Підприємцям про податковий борг: прощення фінансових санкцій
Бердянський відділ по роботі з податковим боргом Головного управління ДПС у
Запорізькій області надає інформацію щодо списання податкового боргу. Законом України від
04 грудня 2020 року №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 респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2» (далі - Закон №1072), який набрав чинності 10 грудня 2020 року передбачено
можливість прощення фінансових санкцій.
Така можливість розповсюджується на платників податків, що станом на 1 листопада
2020 року мають податковий борг, за виключенням (п. 23 підрозділ 10 розділу XX «Перехідні
положення» Податкового кодексу України (далі -ПКУ)):
- великих платників податків, що відповідають критеріям, визначеним підпунктом
14.1.24 пункту 14.1 статті 14 ПКУ;
- осіб, на яких поширюються судові процедури, визначені ПКУ з
процедур банкрутства;
- осіб, відносно яких наявні судові рішення, що набрали законної сили, якими
розстрочено (відстрочено) стягнення податкового боргу;
- банків, на які поширюються норми Закону України «Про систему гарантування
вкладів фізичних осіб»;
- осіб, які мають податковий борг з митних платежів;
- осіб, які мають заборгованість зі сплати санкцій за порушення законодавства у
сфері зовнішньоекономічної діяльності та пені.
Платнику податків необхідно звернутись до контролюючого органу за місцем обліку
його податкового боргу із заявою в довільній формі про намір скористатись зазначеною
нормою Закону №1072 та забезпечити протягом шести місяців з дня набрання чинності
Законом №1072 погашення грошовими коштами основної суми податкового боргу (без
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штрафних санкцій, пені, крім несплачених процентів за користування розстроченням/
відстроченням), що виник станом на 1 листопада 2020 року, та своєчасну і у повному обсязі
сплату поточних податкових зобов’язань.
Штрафні санкції та пеня будуть списані, якщо:
- основна частина податкового боргу (без штрафних санкцій, пені, крім несплачених
процентів за користування розстроченням/відстроченням) погашена платником податків
грошовими коштами;
- погашення проведено протягом шести місяців з дня набрання чинності Законом
№1072 (тобто з грудня 2020 року до червня 2021 року включно);
- за умови, що платник податків забезпечує своєчасну і у повному обсязі сплату
поточних податкових зобов'язань із загальнодержавних та місцевих податків.
Звертаємо Вашу увагу, що застосовується черговості зарахування коштів, що сплачує
такий платник податків, у рахунок погашення податкового боргу, визначених пунктом 87.9
статті 87 ПКУ.
Таким чином, платник податків має бути зацікавлений в найшвидшому погашенні
основної суми податкового боргу, щоб якомога більша сума штрафних санкцій та пені була
списана.
У разі, якщо всі умови пункту 23 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення»
ПКУ виконано, розрахунки проведено у термін до червня 2021 року включно - штрафні
санкції і пеня, що підлягають застосуванню та нарахуванню у зв'язку зі сплатою такого
податкового боргу, не підлягають застосуванню та нарахуванню.
Увага! Для переходу на єдиний рахунок для сплати податків та ЄСВ зробіть три
прості кроки
Бердянська ДПІ інформує, що з 1 січня 2021 року запроваджується єдиний рахунок для
сплати податків. Щоб перейти на єдиний рахунок, необхідно здійснити три простих кроки.
Перший - через Електронний кабінет подати «Повідомлення про використання єдиного
рахунку» за формою J/F 1307001.
Другий - отримати квитанцію про включення до Реєстру платників, які використовують
єдиний рахунок.
Третій - надати до обслуговуючого банку розрахункові документи із зазначенням
реквізитів єдиного рахунку на загальну суму без визначення одержувачів або з визначенням
одержувачів.
Платники, які не подали Повідомлення за формою J/F 1307001, продовжують
сплачувати платежі безпосередньо на бюджетні/не бюджетні рахунки.
Звертаємо увагу, що відмовитися від використання єдиного рахунку можна буде з 1
січня наступного календарного року.

Новини законодавства

Зміні щодо включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій
Бердянська ДПІ повідомляє, що постановою КМУ від 16.12.2020 № 1270 затверджено
зміни до Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення
неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з нього,
затвердженого постановою КМУ від 13.07.2016 № 440.
Основні зміни, що вносяться до постанови КМУ від 13.07.2020 № 440:
- відмінено надання платником заяви за формою 1-РН при державній реєстрації
створення юридичної особи, а саме:
«Під час державної реєстрації створення юридичної особи у заяві про державну
реєстрацію створення юридичної особи заявник може зазначати прохання про включення до
Реєстру неприбуткових установ та організацій без подання окремої заяви. Згідно із Законом
разом з відомостями про державну реєстрацію створення юридичної особи технічний
адміністратор Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
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громадських формувань в електронній формі в установленому порядку забезпечує передачу до
контролюючого органу відомостей із заяви про державну реєстрацію створення юридичної
особи про включення підприємства, установи, організації до Реєстру.
На підставі отриманих в електронній формі з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей із заяви про державну
реєстрацію створення юридичної особи про включення підприємства, установи, організації до
Реєстру в автоматичному режимі створюється електронна реєстраційна заява за формою 1-РН
згідно з додатком 1.”» (п.6 Постанови);
- скорочено терміни надання неприбутковою організацією реєстраційної заяви з
позначкою «зміни» - з 30 календарних днів до 10 (п.8 Постанови);
- затверджено форму Витягу з Реєстру неприбуткових установ та організацій (Додаток
4 до Постанови) та форму Повідомлення про відсутність відомостей про платника у Реєстрі
неприбуткових установ та організацій (Додаток 5 до Постанови).
Постанова КМУ від 16.12.2020 № 1270 «Пров несення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 13 липня 2016р. № 440» набула чинності з 19.12.2020.
Актуально: порядок отримання витягу з Реєстру неприбуткових організацій
Бердянська ДПІ доводить до відома, що у зв'язку з набранням чинності 19 грудня 2020
року постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 1270 «Про внесення
змін до Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення
неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру» (далі
– постанова № 1270) у частині надання витягу з Реєстру неприбуткових установ та організацій
(далі – Реєстр) Державна податкова служба України повідомляє таке.
Постановою № 1270, зокрема, внесено зміни до пункту 12 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 (далі – Порядок), визначено форми
витягу з Реєстру (додаток 4 до Порядку) та повідомлення про відсутність відомостей про
платника у Реєстрі (додаток 5 до Порядку).
Відповідно до пункту 12 Порядку неприбуткова організація може звернутися до
контролюючого органу із запитом про отримання витягу з Реєстру.
Запит про отримання витягу Реєстру подається особисто представником неприбуткової
організації чи уповноваженою на це особою або надсилається поштою контролюючому органу
за основним місцем обліку неприбуткової організації за формою згідно з додатком 3 до
Порядку. Усі розділи запиту підлягають заповненню.
У запиті зазначається код згідно з ЄДРПОУ неприбуткової організації, який є критерієм
пошуку відомостей у Реєстрі.
Запит обов'язково повинен бути підписаний керівником або особою, що має право
підпису документів неприбуткової організації, із зазначенням дати.
Неприбуткові організації, які уклали з відповідним контролюючим органом договір про
визнання електронних документів, можуть подати запит засобами електронного зв'язку в
електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних
осіб у порядку, визначеному законодавством.
За запитом неприбуткової організації контролюючий орган надає їй безоплатно
протягом трьох робочих днів, що настають за днем отримання такого запиту, витяг з Реєстру
за формою згідно з додатком 4 до Порядку, який містить відомості про неприбуткову
організацію, визначені у пункті 11 Порядку, або повідомлення про відсутність відомостей у
Реєстрі за формою згідно з додатком 5 до Порядку.
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.
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Витяг з Реєстру або повідомлення про відсутність відомостей у Реєстрі надсилається
поштою за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) платника податків
рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручається платнику
податку (його представнику) за основним місцем обліку платника податків.
На сьогодні здійснюються заходи щодо можливості отримання витягу або
повідомлення про відсутність відомостей у Реєстрі засобами інформаційнотелекомунікаційної системи «Електронний кабінет», вхід до якої здійснюється за
адресою: cabinet.tax.gov.ua (меню «Листування з ДПС»).
Затверджено нові довідники податкових пільг, які необхідно відображати в
деклараціях
У Бердянській ДПІ звертають увагу, що 29 грудня 2020 року Державна податкова
служба України на офіційному вебпорталі опублікувала нові станом на 01.01.2021 року:
Довідник податкових пільг №101/1, що є втратами доходів бюджету;
Довідник інших податкових пільг №101/2.
У довідниках надано перелік пільг із податку на прибуток, плати за землю, ПДВ,
акцизного податку, податку на нерухоме майно, місцевих податків та зборів, державного мита,
а також початок та кінець дії пільг.
Зауважимо, що відповідно до Постанови КМУ від 31.10.2018 № 891, суб’єкти
господарювання, які не сплачують податки та збори у зв’язку з отриманням податкових пільг,
ведуть облік сум таких пільг та відображають інформацію про них у податковій звітності, що
подається контролюючому органу в установлені Податковим кодексом строки.
Це означає, що інформацію про пільги слід відображати безпосередньо у звітності з
того податку, якого вона стосується. Нагадаємо, що востаннє окремий Звіт про податкові
пільги подавався за 2019 рік (до 10 лютого 2020 року).
Спрощенцям дозволили здавати в оренду житлові приміщення до 400 «квадратів»,
а нежитлові – до 900
Бердянська ДПІ повідомляє, що з 1 січня 2021 року приватні підприємці, які надають в
оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення
та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 400 квадратних метрів, нежитлові
приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 900
квадратних метрів, не можуть бути платниками єдиного податку І-ІІІ груп.
Зазначені зміни внесені до п.п.291.5.3 п.291.5 ст.291 Податкового кодексу Законом
України від 17.12.2020 року № 1117-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України
та інших законів України щодо забезпечення збору даних та інформації, необхідних для
декларування окремих об’єктів оподаткування».
Нагадаємо, що до 2021 року для зазначеної категорії платників податків діяли
обмеження щодо надання в оренду житлових приміщень та/або їх частини, загальна площа
яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлових приміщень (споруди, будівлі) та/або їх
частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів.
При цьому звертаємо увагу, що розмір площ земельних ділянок, які надаються в
оренду залишився на рівні попереднього року.
Закон України від 17.12.2020 року № 1117-IX опубліковано у офіційному виданні
«Голос України» від 31.1.22020 №243.
Щодо ведення обліку доходів і витрат!
З 1 січня 2021 року згідно з п.296.1 ст. 296 Податкового кодексу України для фізичних
осіб - підприємців – платників єдиного податку першої і другої груп та платників єдиного
податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, передбачено ведення
обліку у довільній формі шляхом помісячного відображення отриманих доходів.
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Для фізичних осіб - підприємців – платників єдиного податку третьої групи, які є
платниками податку на додану вартість, передбачено ведення обліку у довільній формі
шляхом помісячного відображення отриманих доходів та витрат.
При цьому визначено, що облік доходів і витрат може вестися за власним рішенням
платників єдиного податку в паперовому та/або електронному вигляді в довільній формі.
Водночас зазначаємо, що за бажанням платники першої – третьої груп єдиного податку
можуть продовжувати вести облік доходів у книгах за попередньо визначеними формами, які
були затверджені у наказі Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року № 579.
Одночасно повідомляємо, що реєстрацію книг у контролюючих органах з 01.01.2021
на підставі внесених змін наказом Міністерства фінансів України від 26 листопада № 728
«Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України від 19
червня 2015 року № 579», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України № 1240/35523
від 11 грудня 2020 року, скасовано.

Роз’яснення законодавства

До уваги платників ПДВ!
Бердянська ДПІ повідомляє у разі, якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги,
необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних ПДВ операціях, а частково
– ні, платник ПДВ зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання виходячи з бази
оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ст. 189 Податкового кодексу України (далі –
ПКУ), та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати
зведену податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних на загальну суму частки
сплаченого (нарахованого) податку під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає
частці використання таких товарів/послуг, необоротних активів в неоподатковуваних
операціях.
Частка використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях
визначається у відсотках як відношення обсягів з постачання оподатковуваних операцій (без
урахування сум ПДВ) за попередній календарний рік до сукупних обсягів постачання
оподатковуваних та неоподатковуваних операцій (без урахування сум ПДВ) за цей же
попередній календарний рік. Визначена у процентах величина застосовується протягом
поточного календарного року.
Платники ПДВ, у яких протягом попереднього календарного року були відсутні
неоподатковувані операції, а такі неоподатковувані операції почали здійснюватися у звітному
періоді, а також новостворені платники ПДВ проводять у поточному календарному році
розрахунок частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних
операціях на підставі розрахунку, визначеного за фактичними даними обсягів з постачання
оподатковуваних та неоподатковуваних операцій першого звітного податкового періоду, в
якому задекларовані такі операції.
Розрахунок частки використання товарів/послуг, необоротних активів в
оподатковуваних операціях подається до контролюючого органу одночасно з податковою
декларацією звітного податкового періоду, в якому задекларовані такі оподатковувані та
неоподатковувані операції.
Платник ПДВ за підсумками календарного року здійснює перерахунок частки
використання товарів/послуг та необоротних активів в оподатковуваних операціях виходячи з
фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних
операцій. У разі зняття з обліку платника ПДВ, у тому числі за рішенням суду, перерахунок
частки здійснюється виходячи з фактичних обсягів оподатковуваних та неоподатковуваних
операцій, проведених з початку поточного року до дати зняття з обліку.
Частка використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних
операціях, визначена з урахуванням норм пунктів 199.2-199.4 ст. 199 ПКУ, застосовується для
проведення коригування сум податкових зобов’язань, зазначених у п. 199.1 ст. 199 ПКУ.
Результати перерахунку сум податкових зобов’язань відображаються у податковій декларації
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за останній податковий період року. У разі зняття з обліку платника ПДВ, у тому числі за
рішенням суду, коригування відображається платником ПДВ у податковій декларації
останнього податкового періоду, коли відбулося зняття з обліку.
Норми встановлені ст. 199 ПКУ.
Правила ст. 199 ПКУ не застосовуються у разі:
► проведення операцій, передбачених п.п. 196.1.7 п. 196.1 ст. 196 ПКУ;
► постачання платником ПДВ відходів і брухту чорних і кольорових металів, які
утворилися в такого платника внаслідок переробки, обробки, плавлення товарів (сировини,
матеріалів, заготовок тощо) на виробництві, будівництві, розібранні (демонтажу) ліквідованих
основних фондів та інших подібних операцій;
► проведення операцій, передбачених п.п. 197.1.28 п. 197.1, пунктами 197.11 та 197.24
ст. 197 ПКУ.
Річний перерахунок ПДФО
Бердянська ДПІ звертає увагу, що роботодавець платника податку на доходи фізичних
осіб (далі – ПДФО) зобов’язаний здійснити, у тому числі за місцем застосування податкової
соціальної пільги (ПСП), перерахунок суми доходів, нарахованих такому платнику ПДФО у
вигляді заробітної плати, а також суми наданої ПСП:
► за наслідками кожного звітного податкового року під час нарахування заробітної
плати за останній місяць звітного року;
► під час проведення розрахунку за останній місяць застосування податкової
соціальної пільги у разі зміни місця її застосування за самостійним рішенням платника
податку або у випадках, визначених п.п. 169.2.3 п. 169.2 ст. 169 ПКУ (обмеження щодо
застосування податкової соціальної пільги);
► під час проведення остаточного розрахунку з платником податку, який припиняє
трудові відносини з таким роботодавцем.
Норми встановлені п.п. 169.4.2 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу України (далі –
ПКУ).
Підпунктом 169.4.3 п. 169.4 ст. 169 ПКУ передбачено, що роботодавець та/або
податковий агент має право здійснювати перерахунок сум нарахованих доходів, утриманого
ПДФО за будь-який період та у будь-яких випадках для визначення правильності
оподаткування, незалежно від того, чи має платник ПДФО право на застосування ПСП.
Результати річного перерахунку сум доходів, нарахованих платнику ПДФО у вигляді
заробітної плати, а також сум наданих ПСП відображаються працедавцем у Податковому
розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум
утриманого з них податку за ф. № 1 ДФ, затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 13 січня 2015 року № 4 із змінами та доповненнями.
Якщо внаслідок здійсненого перерахунку виникає недоплата утриманого ПДФО, то
сума такої недоплати стягується роботодавцем за рахунок суми будь-якого оподатковуваного
доходу (після його оподаткування) за відповідний місяць, а в разі недостатності суми такого
доходу – за рахунок оподатковуваних доходів наступних місяців, до повного погашення суми
такої недоплати (п.п. 169.4.4 п. 169.4 ст. 169 ПКУ).
При цьому, якщо внаслідок здійсненого перерахунку виникає переплата ПДФО, то на її
суму зменшується сума нарахованого податкового зобов’язання платника ПДФО у
відповідному місяці.
Закони України № 1017 та № 1072: преференції для платників єдиного податку
Бердянська ДПІ нагадує, що з 01.01.2021 змінилися граничні обсяги доходів, що дають
право перебувати на спрощеній системі оподаткування платникам єдиному податку (ЄП)
першої – третьої груп.
Граничні обсяги визначаються з урахуванням розміру мінімальної заробітної плати,
встановлений законом на 1 січня податкового (звітного) року.

7
Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» з 01 січня 2021 року
встановлено мінімальну заробітну плату (МЗП) 6 000,0 гривень на місяць.
Тобто, з 01.01.2021 обсяг доходу протягом календарного року не повинен
перевищувати для платників ЄП:
► першої групи – 167 розмірів МЗП, – у 2021 році це 1 002 000 грн (6000 х 167);
► другої групи – 834 розміри МЗП, – у 2021 році це 5 004 000 грн (6000,0 х 834);
► третьої групи – 1167 розмірів МЗП, – у 2021 році 7 002 000 грн (6000,0 х 1167).
Відповідні зміни внесені до Податкового кодексу України Законом України від 01
грудня 2020 року № 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».
Крім того, 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 респіраторної хвороби COVID19, спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2» (далі – Закон № 1072) п. 910 розділу VIII
«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про
збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із
змінами і доповненнями (далі – Закон № 2464) доповнено новим підпунктом 910.1
Нормами вищезазначеного підпункту встановлено, що тимчасово звільняються від
нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску фізичні особи – підприємці, які обрали
спрощену систему оподаткування і належать до першої групи платників єдиного податку, в
частині сум, що підлягають нарахуванню, обчисленню та сплаті такими особами 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 в абзаці першому цього підпункту періоди в розмірах та порядку,
визначених Законом № 2464. У такому разі інформація про сплачені суми зазначається у
звітності про нарахування єдиного внеску за звітний період, визначений для таких осіб
Законом № 2464.
До уваги фізичних осіб – підприємців – платників єдиного податку: щодо
застосування РРО
З 1 січня 2021 року до 1 січня 2022 року реєстратори розрахункових операцій та/або
програмні реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного
податку другої - четвертої груп (фізичними особами - підприємцями), обсяг доходу яких
протягом календарного року не перевищує 220 розмірів мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (1 320000 грн), незалежно від
обраного виду діяльності, крім тих, які здійснюють:
- реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному
ремонту;
- реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних
послуг у сфері охорони здоров'я;
- реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного
каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.
Декларування - 2021: громадянам, які одноосібно обробляли у минулому році
земельні ділянки понад 2 га, необхідно задекларувати доходи
Бердянська ДПІ повідомляє, що з 01.01.2021 розпочалась кампанія декларування
доходів, отриманих фізичними особами протягом 2020 року.
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Порядок декларування доходів, одержаних фізичними особами, регулюється нормами
Податкового кодексу України (далі – ПКУ), відповідно до норм якого подавати податкові
декларації про майновий стан і доходи (далі – Декларація) необхідно і одноосібникам, які
самостійно обробляють власні земельні ділянки (паї) загальною площею понад 2 гектари та
отримують доходи від продажу сільськогосподарської продукції (п.п. 165.1.24 п. 165.1 ст. 165
ПКУ).
Крім того, при отриманні у 2020 році доходів від надання в оренду (суборенду,
емфітевзис) земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю),
майнового паю іншій фізичній особі – орендарю, яка не є податковим агентом (самозайнятою
особою), орендодавець (громадянин-одноосібник) визначає свої податкові зобов’язання за
результатами такого року у річній Декларації та сплачує податок на доходи фізичних осіб
(далі – ПДФО) з таких доходів за своєю податковою адресою.
Декларація за 2020 рік подається до 01 травня 2021 року.
Доходи від продажу сільськогосподарської продукції, вирощеної на власних земельних
ділянках площею понад 2 гектари, та доходи від надання власних земельних ділянок в оренду
іншій фізичній особі, підлягають оподаткуванню ПДФО за ставкою 18 % та військовим
збором за ставкою 1,5 %.
Фізичні особи, які одноосібно обробляють земельні ділянки (паї) та отримують доходи
від продажу власної сільськогосподарської продукції, мають можливість здійснювати таку
діяльність з вирощування сільськогосподарських культур, зареєструвавшись суб’єктами
господарювання – фізичними особами підприємцями, зі сплатою відповідних податків і зборів
до бюджету та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – до
відповідних цільових фондів, згідно з вимогами чинного законодавства.
Звертаємо увагу, що для фізичних осіб в Електронному кабінеті об’єднано сервіси для
громадян в окремий «Е-кабінет для громадян», який надає можливість:
► доступу до реєстраційних даних та даних про об’єкти оподаткування (рухоме та
нерухоме майно, відомості про які надходять до ДПС з відповідних реєстрів інших державних
органів);
► доступу до сформованих податкових повідомлень – рішень щодо сум нарахованих
податкових зобов’язань з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
транспортного податку та плати за землю;
► подання Декларації про майновий стан і доходи;
► отримання відомостей про суми виплачених доходів та утриманих податків з
Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.
Вхід до Електронного кабінету – за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через
офіційний вебпортал ДПС.
Робота у приватній частині Електронного кабінету здійснюється з використанням
кваліфікованого електронного підпису, отриманого у будь-якого Кваліфікованого надавача
електронних довірчих послуг.
Зокрема, платник податків може звернутись до будь-якого відокремленого пункту
реєстрації користувачів Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ІДД ДПС
(далі – КН ЕДП ІДД ДПС) для отримання електронних довірчих послуг.
При цьому ідентифікація фізичної особи, яка звернулася за отриманням послуги
формування кваліфікованого сертифіката відкритого ключа, здійснюється за умови її
особистої присутності.
З метою забезпечення надання кваліфікованих електронних довірчих послуг на період
здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусу
COVID-19 на території України, КН ЕДП ІДД ДПС здійснює надання електронних довірчих
послуг лише за попереднім записом до відповідного відокремленого пункту реєстрації (місто
Бердянськ пр. Праці, 20, тел. (06153) 3-86-63).
В Новий рік - без боргів, або як перевірити онлайн свої податкові платежі
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«Почати новий рік без боргів - добра традиція»,- наголошують в Бердянській
податковій інспекції. Перевірити, чи всі розрахунки з бюджетом зроблені вчасно та в повному
обсязі суб’єкти господарювання можуть в Електронному кабінеті платника. Для цього треба
зайти у меню «Стан розрахунків з бюджетом» та зробити Запит про отримання витягу щодо
стану розрахунків з бюджетами та цільовими фондами за даними органів ДПС. Надсилається
він за формою «F/J1300204» через меню «Заяви, запити для отримання інформації» приватної
частини Електронного кабінету.
Відповідь на Запит платнику податків надсилається через Електронний кабінет не
пізніше п’ятнадцяти робочих днів з дня його отримання у вигляді витягу з інформаційної
системи органів ДПС щодо стану розрахунків платника з бюджетом та цільовими фондами за
формою «F/J1400204».
Якщо за результатами звірки платник виявив надмірно чи помилково сплачені податки,
він може через Електронний кабінет надіслати заяву про повернення помилково/або надміру
сплачених сум грошових зобов’язань та пені за формою J/F 1302001. До заяви треба додати
копію платіжного документа, який надсилається як документ довільного формату (форма F/J
1360102). Така заява про повернення сплачених сум грошових зобов’язань подається
платником до територіального органу ДПС за місцем обліку сплаченого грошового
зобов’язання.
Обов’язковою умовою для здійснення повернення сум грошового зобов’язання та пені
(крім єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування) є подання
платником податків заяви про таке повернення протягом 1095 днів від дня виникнення
помилково або надміру сплаченої суми.
Нагадуємо, робота у приватній частині Електронного кабінету здійснюється з
використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого у будь-якого
Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг. Вхід до Електронного кабінету
здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через спеціальний банер на
офіційному вебпорталі ДПС www.tax.gov.ua.

Головне управління ДПС у Запорізькій області

За рік місцеві бюджети Запорізької області отримали майже 10 мільярдів гривень
податків
У 2020 році запорізькі платники податків спрямували до місцевих бюджетів 9 мільярдів
823 мільйони гривень (за оперативними даними і без показників великих підприємств). Як
повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, у
порівнянні з 2019 роком надходження збільшились на 508 мільйонів або на 5,5 відсотка.
Більшу частину доходів скарбниць сформував податок на доходи фізичних осіб – за рік
запоріжці сплатили 6 мільярдів 392 мільйони гривень ПДФО, що майже на 493 мільйони або
на понад 8 відсотків більше, ніж за попередній рік.
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Представники малого і середнього підприємництва сплатили 1 мільярд 488 мільйонів
гривень єдиного податку, що перевищило рівень 2019 року на 119 мільйонів або на 9
відсотків. Так, "єдинники"-юридичні особи поповнили бюджети на 187 мільйонів, фізичні
особи-підприємці – на 1 мільярд 9 мільйонів, сільськогосподарські товаровиробники – на 292
мільйони гривень.
Оподаткування земельних ділянок принесло скарбницям 1 мільярд 60 мільйонів.
Зокрема, від СГД-юридичних осіб надійшло 821 мільйон гривень плати за землю, від фізичних
осіб – 239 мільйонів.
Крім того, запорізькі компанії, установи і підприємці перерахували до бюджетів
регіону 178,6 мільйона гривень акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизними
товарами, 155 мільйонів гривень рентної плати за користування надрами, 154 мільйони
гривень податку на нерухомість, 129 мільйонів гривень екологічного податку тощо.
Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу "InfoTAX".
З банківських депозитів запоріжців бюджет отримав 54 мільйони
У Запорізькій області минулого року з процентів депозитних банківських рахунків та
вкладів у кредитних спілках до державного бюджету надійшло 54 мільйони 559 тисяч гривень
податку на доходи фізичних осіб (без показників великих платників податків). Порівняно з
2019 роком надходження зросли на 336 тисяч.
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Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман
Афонов, лише у грудні банківські та інші фінансові установи перерахували до скарбниці
майже 4 мільйони гривень ПДФО.
Нагадаємо, ставка податку на доходи фізичних осіб з процентів від вкладів у банках,
кредитних спілках складає 18 відсотків. Відповідальним за утримання і перерахування
платежу до бюджету є банківська (фінансова) установа. Податок сплачується у термін не
пізніше 30 календарних днів, наступних за місяцем нарахування доходу.
Відповідно до статті 170.4. Податкового кодексу України у податковому розрахунку
інформація про суми банківського рахунку або ощадного сертифіката чи вкладу члена
кредитної спілки, нараховані проценти, а також відомості про вкладників не передаються до
податкової служби і залишаються конфіденційними.
Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу "InfoTAX".
Запорізькі продавці алкоголю і тютюну сплатили до місцевих скарбниць 178
мільйонів
За 2020 рік до місцевих бюджетів регіону надійшло 178 мільйонів 651 тисяча гривень
акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизною продукцією. Як повідомив начальник
Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, порівняно з 2019 роком
підприємці і торговельні компанії регіону збільшили сплату майже на п'ять відсотків,
додатково скарбниці отримали 8,2 мільйона гривень акцизного податку.

Суб'єкти господарювання отримали в податковій службі 5654 ліцензії на право
роздрібного продажу алкогольних напоїв, 3947 – для реалізації тютюнових виробів. Від
ліцензування торгівлі підакцизною продукцією до бюджетів спрямовано 40,5 мільйона.
Крім того, податківці призупинили дію 1475 дозволів, анулювали 2779, 19 з яких – за
продаж алкоголю неповнолітнім.
Станом на початок січня 2021 року кількість діючих ліцензій склала 7974. З їхнім
переліком можна ознайомитись на сайті Головного управління ДПС у Запорізькій області за
посиланням: https://zp.tax.gov.ua/reestr-vidanih-licenziy.
Також минулого року співробітники податкової служби перевірили 856 суб'єктів
господарювання. За виявлені порушення законодавства, яке регулює обіг підакцизних товарів,
застосовані фінансові санкції на загальну суму 88,7 мільйона гривень.
Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу "InfoTAX".

