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

Щодо подання Звіту про використання доходів профспілковими організаціями за
2020 рік
Бердянська ДПІ повідомляє, що відповідно до пп. 133.4.6 Податкового кодексу
України (далі – ПКУ) до неприбуткових, підприємств, установ та організацій (далі –
неприбуткові організації), що відповідають вимогам п. 133.4 ПКУ і не є платниками податку,
зокрема, можуть бути віднесені професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок, а
також організації роботодавців та їх об’єднання.
Законом України від 16.01.2020 р. №466-IX «Про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та
логічних неузгодженостей у податковому законодавстві», який набрав чинності 23.05.2020,
внесено зміни до п. 46.2 ПКУ, зокрема, з якого вилучено преференцію щодо подання
професійними спілками, їх об’єднаннями та організаціями профспілок звіту про використання
доходів (прибутків) неприбуткової організації (далі – Звіт) лише у разі порушень вимог п.
133.4 ПКУ.
Так, абз. 9 п. 46.2 ПКУ визначено, що неприбуткові організації, визначені п. 133.4 ПКУ,
подають Звіт за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, та річну фінансову звітність.
Форма Звіту затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17.06.2016 р.
№553 (у редакції наказу від 28.04.2017 №469).
Згідно з пп. 133.4.7 ПКУ для неприбуткових організацій, які відповідають вимогам п.
133.4 ПКУ та внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, встановлюється
річний податковий (звітний) період, крім випадків, передбачених пп. 133.4.3 ПКУ.
Податкові декларації, крім випадків, передбачених ПКУ, подаються за базовий звітний
(податковий) період, що дорівнює, зокрема календарному року, крім випадків,
передбачених пп. 49.18.4 та 49.18.5 ПКУ – протягом 60 календарних днів, що настають за
останнім календарним днем звітного (податкового) року.
Отже, професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок, починаючи зі
звітного (податкового) періоду – 2020 рік подають Звіт та річну фінансову звітність протягом
60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.
До уваги суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю
алкогольними напоями
Відповідно до постанови КМУ від 13.01.2021 №17 «Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 р. № 957» на вина ігристі та вина газовані,
зброджені напої, вина (напої) ароматизовані ігристі (газовані), фактична міцність яких вища за
1,2 відсотка об’ємних одиниць етилового спирту, але не вища за 15 відсотків об’ємних
одиниць етилового спирту, за умови, що етиловий спирт, який міститься у готовому продукті,
має повністю ферментне (ендогенне) походження, які розливаються у пляшки, закорковані
спеціальними пробками для таких напоїв типу “гриб”, що утримуються на місці за допомогою
стяжок або застібок, та/або мають надмірний тиск, спричинений наявністю діоксиду вуглецю
у розчині на рівні не менше 1 бар при температурі 20°С у скляній тарі місткістю 0,7 л та 0,75 л
підвищено мінімальну роздрібну ціну з 89,00 грн. до 109 гривень.
Дана постанова набирає чинності з 26 січня 2021 року.
Звертаємо увагу, що залишки зазначених алкогольних напоїв з 26.01.2021 потрібно
реалізовувати з урахуванням нової роздрібної ціни.
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Роз’яснення законодавства

Декларування 2021
Приватний підприємець отримує доходи. Чи є в нього право на податкову
знижку?
З 1 січня 2021 року розпочалася кампанія декларування доходів, отриманих фізичними
особами у 2020 році.
Під час кампанії декларування податкові декларації про майновий стан і доходи
подають громадяни, які зобов’язані декларувати свої доходи, а також особи, які мають право
добровільно подати декларацію для застосування права на податкову знижку.
Платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення
оподатковуваного доходу за наслідками звітного податкового року, визначеного з
урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 Податкового кодексу, фактично здійснені ним
протягом звітного податкового року витрати, визначені п.166.3 ст.166 ПКУ.
Загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному
податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу
платника податку, нарахованого як заробітна плата (п.п.166.4.2 ст.166 ПКУ).
Заробітна плата це - основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та
компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з
відносинами трудового найму згідно із законом (п.п.14.1.48 ст.14 ПКУ)
Отже, фізична особа – підприємець не має право на податкову знижку щодо доходів,
одержаних від підприємницької діяльності.
Право на податкову знижку має тільки фізична особа-підприємець, яка є найманою
особою, виключно до доходів, одержаних протягом року у вигляді заробітної плати.
Декларування 2021: хто повинен задекларувати доходи?
01 січня 2021 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, отриманих
протягом 2020 року.
Фізичним особам - платникам податку на доходи фізичних осіб необхідно
задекларувати отримані доходи, з яких не сплачено податок і подати податкову декларацію
про майновий стан і доходи за 2020 рік до 01 травня 2021 року.
Податкова Декларація подається платниками податків за місцем своєї податкової
адреси в один із таких способів (за вибором):
- особисто або уповноваженою на це особою;
- надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
- засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів
щодо електронного документообігу.
У разі надсилання податкової декларації поштою, необхідно здійснити таке
відправлення не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання
податкової декларації, а при поданні податкової декларації в електронній формі – не пізніше
закінчення останньої години дня, в якому спливає такий граничний строк.
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Звертаємо увагу, що фізичні особи – платники податків мають можливість подати
декларацію в електронній формі.
Щоб подати декларацію в електронному вигляді через Електронний кабінет, платнику
необхідно отримати кваліфікований електронний підпис у Кваліфікованого надавача
електронних довірчих послуг Інформаційно-довідкового департаменту ДПС України або у
іншого надавача електронних довірчих послуг.
При направленні декларації засобами електронного зв’язку громадяни можуть
скористатися електронним сервісом в Електронному кабінеті, який передбачає часткове
автоматичне заповнення декларації на підставі облікових даних платника, відомостей щодо
нарахованих (виплачених) доходів, наявних в Державному реєстрі фізичних осіб – платників
податків та відомостей щодо об’єктів нерухомого (рухомого) майна.
Обов’язковому декларуванню підлягають:
•
доходи, з яких при нарахуванні або виплаті податок на доходи фізичних осіб не
утримувався;
•
доходи від особи, яка не є податковим агентом (в тому числі від здачі в оренду
власного рухомого чи нерухомого майна, продажу власного майна, продажу власної
сільгосппродукції фізичним особам, тощо);
•
спадок від осіб, які не є членами сім’ї першого та другого ступеня споріднення
та подарунки від осіб, які не є членами сім’ї першого ступеня споріднення;
•
доходи від продажу інвестиційних активів;
•
іноземні доходи.
Коли фізична особа звільняється від обов’язкового подання податкової декларації
про майновий стан і доходи?
Бердянська ДПІ інформує, що платники податку звільняються від обов’язку подання
податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – Декларація) у таких випадках:
незалежно від виду та суми отриманих доходів платниками податку, які:
- є малолітніми/неповнолітніми або недієздатними особами і при цьому перебувають на
повному утриманні інших осіб (у тому числі батьків) та/або держави станом на кінець звітного
податкового року;
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- перебувають під арештом або є затриманими чи засудженими до позбавлення волі,
перебувають у полоні або ув’язненні на території інших держав станом на кінець граничного
строку подання декларації;
- перебувають у розшуку станом на кінець звітного податкового року;
- перебувають на строковій військовій службі станом на кінець звітного податкового
року;
в інших випадках, визначених розд. IV ПКУ.
Обов’язок платника податку щодо подання Декларації вважається виконаним і
Декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи:
- від податкових агентів, які згідно з розд. IV ПКУ не включаються до загального
місячного (річного) оподатковуваного доходу;
- виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого
(виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених розд. IV ПКУ;
- від операцій продажу (обміну) майна, дарування, дохід від яких відповідно до розд. IV
ПКУ не оподатковується, оподатковується за нульовою ставкою та/або з яких при
нотаріальному посвідченні договорів, за якими був сплачений податок відповідно до розд. IV
ПКУ;
- у вигляді об’єктів спадщини, які відповідно до розд. IV ПКУ оподатковуються за
нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до п. 174.3 ст. 174 ПКУ.
Фізичні особи, які отримали іноземні доходи, підтверджують довідкою сплачені за
межами України податки та збори
Бердянська ДПІ інформує, що згідно з нормами Податкового кодексу України (далі ПКУ), у разі, якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним, сума
такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку
- отримувача доходу.
Платник податку - отримувач іноземних доходів зобов’язаний подати річну податкову
декларацію про майновий стан і доходи (далі - податкова декларація), та оподаткувати
іноземні доходи за ставкою, визначеною п. 167.1 ст. 167 ПКУ (18 %), крім доходів,
визначених п.п. 167.5.4 п. 167.5 ст. 167 ПКУ, що оподатковуються за ставкою, визначеною п.п.
167.5.4 п. 167.5 ст. 167 ПКУ (9 %), крім прибутку від операцій з інвестиційними активами, що
оподатковується в порядку, визначеному п. 170.2 ст. 170 ПКУ, та прибутку контрольованих
іноземних компаній, що оподатковується в порядку, визначеному п. 170.13 ст. 170 ПКУ (п.
170.13 ст. 170 ПКУ набирає чинності з 01.01.2022).
Якщо згідно з нормами міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України, платник податку на доходи фізичних осіб може зменшити суму
річного податкового зобов’язання на суму податків, сплачених за кордоном, він визначає суму
такого зменшення за зазначеними підставами у податковій декларації (п.п. 170.11.2 п. 170.11
ст. 170 ПКУ).
Згідно з п. 13.3 ст. 13 ПКУ доходи, отримані фізичною особою - резидентом з джерел
походження за межами України, включаються до складу загального річного оподаткованого
доходу, крім доходів, що не підлягають оподаткуванню в Україні відповідно до положень
ПКУ чи міжнародного договору, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою
України.
Суми податків та зборів, сплачені за межами України, зараховуються під час
розрахунку податків та зборів в Україні за правилами, встановленими ПКУ (п.13.4 ст.13 ПКУ).
Для отримання права на зарахування податків та зборів, сплачених за межами України,
платник зобов’язаний отримати від державного органу країни, де отримується такий дохід
(прибуток), уповноваженого справляти такий податок, довідку про суму сплаченого податку
та збору, а також про базу та/або об’єкт оподаткування. Зазначена довідка підлягає легалізації
у відповідній країні, відповідній закордонній дипломатичній установі України, якщо інше не
передбачене чинними міжнародними договорами України (п.13.5 ст.13 ПКУ).
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Отже, фізична особа - резидент, яка отримала іноземний дохід та сплатила податки за
межами України, для отримання права на зарахування сплачених податків повинна надати
довідку від державного органу країни, де отримувався такий дохід (прибуток),
уповноваженого справляти такий податок, про суму сплаченого податку та збору, а також про
базу та/або об’єкт оподаткування. Зазначена довідка підлягає легалізації у відповідній країні,
відповідній закордонній дипломатичній установі України, якщо інше не передбачене чинними
міжнародними договорами України.
За об’єкти нерухомості встановлено нульову ставку, чи подавати декларацію з
податку на нерухоме майно?
Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають
у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням сільської, селищної,
міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, залежно від місця розташування
(зональності) та типів таких об’єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує 1,5% розміру
мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.
метр бази оподаткування (п.п. 266.5.1 ст. 266 Податкового кодексу).
Підприємства самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і
не пізніше 20 лютого цього ж року подають податковому органу за місцезнаходженням
об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію з податку на нерухоме майно, з розбивкою річної
суми рівними частками поквартально.
Форма Декларації, затверджена наказом МФУ від 10.04.2015 № 408 (у редакції від
15.11.2018 №897) та передбачає заповнення додатка 1 (для об’єктів житлової нерухомості) та
додатка 2 (для об’єктів нежитлової нерухомості), які є її невід’ємною частиною.
У графі 13 Декларації «Ставка (%)» розд. І «Розрахунок податкового зобов’язання»
додатка 1 (додатка 2) зазначається ставка податку на нерухоме майно, визначена рішенням
органу місцевого самоврядування.
Отже, за об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності
юридичних осіб, по яких за рішенням сільської, селищної або міської ради встановлені
нульові ставки, Декларація подається на загальних підставах.
Працівники підвищують кваліфікацію: чи необхідно оподатковувати податком на
доходи фізичних осіб?
З метою оподаткування податком на доходи фізичних осіб не включається до складу
оподатковуваних доходів таких фізичних осіб сума, сплачена будь-якою юридичною або
фізичною особою на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних
закладів за здобуття освіти, за підготовку чи перепідготовку платника податку, але не вище
трикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного
(податкового)
року
за кожний повний або неповний місяць навчання, підготовки чи перепідготовки такої фізичної
особи (п.п. 165.1.21 ст. 165 Податкового кодексу).
Також, згідно з п.п. 165.1.37 ст. 165 ПКУ до складу загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу не включається сума витрат роботодавця у зв’язку з підвищенням
кваліфікації (перепідготовкою) платника податку згідно із законом.
Професійне навчання працівників здійснюється безпосередньо у роботодавця, на
договірній основі у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, на підприємствах, в
установах або організаціях (ст. 6 Закону України від 12.01.2012 № 4312-VI «Про професійний
розвиток працівників»).
Отже, витрати роботодавця у зв’язку з підвищенням кваліфікації (перепідготовкою)
працівника, не включаються до складу оподатковуваного доходу такої фізичної особи
(працівника).
При отриманні інформаційно-консультаційних послуг (семінари, конференції)
необхідно враховувати умови договору.
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Так, якщо працівник приймає участь у семінарах та конференціях, то у разі якщо
запрошеною стороною такого заходу та за умовами договору отримувачем інформаційноконсультаційних послуг є юридична особа (роботодавець), інтереси якої представляє
працівник, то сума сплачена юридичною особою (роботодавцем) за участь у семінарі
(конференції) не є доходом такого працівника та об’єктом оподаткування податком на доходи
фізичних осіб.
Якщо за умовами договору запрошеною стороною та отримувачем інформаційноконсультаційних послуг є працівник, то сума, сплачена роботодавцем за участь у семінарі
(конференції) за такого працівника, визначається як додаткове благо, і як наслідок,
включається до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу та
оподатковується за ставкою 18% та військовим збором за ставкою 1,5%.
Припинення діяльності підприємцем: подання звітності
Фізичні особи, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням, подають податкову
декларацію про майновий стан і доходи за останній базовий податковий (звітний) період, в
якій відображаються виключно доходи від проведення підприємницької діяльності, у строки,
встановлені для місячного податкового періоду (п. 177.11 ст. 177 ПКУ).
Отже, подавати ліквідаційну податкову декларацію про майновий стан і доходи
необхідно протягом 20 календарних днів після закінчення місяця, у якому відбулося таке
припинення.
Нагадаємо, що у разі припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця за її рішенням останнім базовим податковим (звітним) періодом є період з дня,
наступного за днем закінчення попереднього базового податкового (звітного) періоду до
останнього дня календарного місяця, в якому проведено державну реєстрацію припинення
підприємницької діяльності.
Сплата податку на доходи фізичних осіб (18% чистого оподатковуваного доходу) та
військового збору (1,5% чистого оподатковуваного доходу) підприємцями на загальній
системі оподаткування здійснюється протягом 10 календарних днів, що настають за останнім
днем граничного строку подання декларації.
Процедури зняття з обліку платника єдиного внеску у податковому органі
розпочинаються у разі надходження від державного реєстратора відомостей про проведення
державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця із
зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру;
Підприємці ліквідаційний звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску повинні
надавати протягом 30 календарних днів з дня проведення державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності.
Такий ліквідаційний звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску надається за останній
звітний період - період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної
реєстрації припинення.
Єдиний внесок підприємцями сплачується протягом 10 календарних днів після
граничного строку подання звіту із зазначенням типу форми "ліквідаційна".
Платник єдиного внеску (фізична особа - підприємець) знімається з обліку після
проведення, передбаченої законодавством, перевірки, здійснення остаточного розрахунку зі
сплати єдиного внеску та закриття інтегрованих карток.
Безповоротна фінансова допомога: коли нараховується єдиний внесок
Базою нарахування єдиного внеску є (ст. 7 Закону України від 08.07.2010 № 2464-VI
«Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»):
- сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які
включають основну та додаткову заробітну плату,
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- інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що
визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці»,
- та суми винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за
цивільно-правовими договорами.
Види виплат, що відносяться до основної, додаткової заробітної плати та інших
заохочувальних та компенсаційних виплат визначено Інструкцією зі статистики заробітної
плати, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 № 5.
Так:
- матеріальна допомога, що має систематичний характер, надана всім або більшості
працівників (на оздоровлення, у зв’язку з екологічним станом, крім сум, указаних у п.3.31)
входить до фонду додаткової заробітної плати (п.п. 2.3.3 Інструкції № 5),
- матеріальна допомога разового характеру, що надається підприємством окремим
працівникам підприємства у зв’язку із сімейними обставинами, на оплату лікування,
оздоровлення дітей, поховання відноситься до інших виплат, що не належать до фонду оплати
праці (п. 3.31 № 5),
- матеріальна та благодійна допомога, виплачена особам, які не перебувають у
трудових відносинах з підприємством, відносяться до інших виплат, що не належать до фонду
оплати праці (п. 3.32 Інструкції № 5).
Отже, базою нарахування єдиного внеску є безповоротна фінансова допомога, що має
систематичний характер та виплачена роботодавцем працівникам, які перебувають з ним у
трудових відносинах.
Сума безповоротної фінансової допомоги разового характеру та безповоротна
фінансова допомога, виплачена роботодавцем особам, які не перебувають з ним у трудових
відносинах, не є базою нарахування єдиного внеску.
Підприємство - єдинник 3-ї групи безоплатно отримало товар: чи визначати дохід?
До суми доходу платника єдиного податку включається, зокрема, вартість безоплатно
отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг).
Безоплатно отриманими вважаються товари (роботи, послуги), надані платнику
єдиного податку згідно з письмовими договорами дарування та іншими письмовими
договорами, укладеними згідно із законодавством, за якими не передбачено грошової або
іншої компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг) чи їх повернення, а також товари,
передані платнику єдиного податку на відповідальне зберігання і використані таким
платником єдиного податку (п. 292.3 ст. 292.3 ПКУ).
Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів
платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання
платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт,
послуг) (п. 292.6 ст. 292 ПКУ).
Якщо ціна у договорі не встановлена і не може бути визначена виходячи з його умов,
вона визначається виходячи із звичайних цін, що склалися на аналогічні товари, роботи або
послуги на момент укладення договору (ст. 632 Цивільного кодексу).
Отже, до суми доходу підприємства - платника єдиного податку 3-ї групи включається
вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг) з
урахуванням звичайних цін.
Визначення звичайної ціни передбачене п.п. 14.1.71 ст. 14 ПКУ, з урахуванням
особливостей ст. 39 ПКУ.
У яких випадках здійснюється перереєстрація неприбуткової організації?
До податкового органу подається реєстраційна заява з позначкою «зміни», до якої
додаються копії документів відповідно до п. 6 Порядку від 13.07.2016 № 440, у разі:
- зміни організаційно-правової форми неприбуткової організації,
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- внесення змін до її установчих документів (або установчих документів організації
вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація).
Така Заява та копії документів повинні бути подані:
- протягом 30 календарних днів з дня державної реєстрації таких змін,
- а у разі, коли державна реєстрація змін не здійснюється, - протягом 30 календарних
днів з моменту виникнення вище зазначених обставин.
Пунктом 6 Порядку №440 встановлено, що для включення до Реєстру неприбуткових
установ та організацій неприбуткова організація повинна подати до податкового органу:
- реєстраційну заяву за формою 1-РН згідно з дод. 1 до Порядку №440 і засвідчені
підписом керівника або представника такої організації та скріплені печаткою (за наявності)
копії установчих документів (крім тих, що оприлюднені на порталі електронних сервісів), а
житлово-будівельні кооперативи - також засвідчені підписом керівника або представника
такого кооперативу та скріплені печаткою (за наявності) копії документів, що підтверджують
дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництва житлового будинку та факт
спорудження або придбання такого будинку житлово-будівельним (житловим) кооперативом;
- неприбуткові організації, що діють на підставі установчих документів організації
вищого рівня, подають також засвідчену підписом керівника або представника такої
організації та скріплену печаткою (за наявності) копію документа, який підтверджує
включення до організації вищого рівня та надає право діяти на підставі її установчих
документів.
Реєстраційна заява та копії зазначених документів можуть бути подані (надіслані) в
один із таких способів:
- особисто керівником або представником неприбуткової організації (в обох випадках з
документальним підтвердженням особи та її повноважень) або уповноваженою на це особою;
- поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення;
- засобами електронного зв’язку в електронній формі, якщо установчі документи
оприлюднені на порталі електронних сервісів;
- державному реєстратору як додаток до заяви про державну реєстрацію створення
юридичної особи або змін до відомостей про юридичну особу. Така заява передається в
електронній формі.
Якщо неприбуткова організація після внесення змін до установчих документів (або
установчих документів організації вищого рівня, на підставі яких вона діє) не подала до
податкового органу реєстраційну заяву з позначкою «зміни» протягом вище зазначених
термінів, то застосовується штраф у розмірі 1020 грн.
У разі неусунення таких порушень або за ті самі дії, вчинені протягом року
неприбутковою організацією, до якої були застосовані штрафи за таке порушення,
застосовується штраф у розмірі 2040 грн. (п. 117.1 ст. 117 ПКУ).
Отже, неприбуткова організація має подати за основним місцем обліку реєстраційну
заяву за формою № 1-РН з позначкою «зміни» у разі:
- зміни організаційно-правової форми неприбуткової організації,
- внесення змін до її установчих документів (або установчих документів організації
вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону).
При цьому:
- інформація про зміну місцезнаходження неприбуткової організації, яка пов’язана зі
зміною адміністративного району,
- або про зміну керівника такої організації оновлюється в податкових органах на
підставі відомостей, отриманих від державного реєстратора, в порядку, визначеному Законом
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань».
Зазначений порядок визначений п. 6, п. 8, п. 14 «Порядку ведення Реєстру
неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та
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організацій до Реєстру та виключення з Реєстру» затверджено постановою КМУ від 13.07.2016
№ 440.
Платникам ПДВ: чи подавати реєстраційну заяву № 1-ПДВ з позначкою
«Перереєстрація» при зміні адміністративного району?
Законом України від 16.01.2020 № 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу
України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних
неузгодженостей у податковому законодавстві» внесено зміни до п. 183.15 ст. 183 щодо
спрощення (скорочення) процедури перереєстрації платника ПДВ.
Зокрема, із переліку підстав для проведення перереєстрації платника ПДВ виключено
таку підставу як зміна платником ПДВ свого місцезнаходження (місця проживання).
Отже, не передбачається перереєстрація у разі зміни суб’єктом господарювання
місцезнаходження (місця проживання), а отже, платником ПДВ не подається до
контролюючого органу заява за формою № 1-ПДВ з позначкою «Перереєстрація».
Закон України № 1072: 3060 грн – сума податкового боргу, яка списується без
подання заяви
Бердянська ДПІ нагадує, що 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)
підрозділ 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі – ПКУ)
доповнено, зокрема новим п. 24.
Нормами вищезазначеного пункту встановлено, 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.
Таке списання здійснюється без застосування положень ст. 101 ПКУ та виключно за
даними, що містяться в інформаційно-телекомунікаційних системах центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.
Списані суми підлягають відновленню у разі виявлення обставин, що свідчать про
відсутність підстав для списання.
Положення п. 24 підрозділу 10 розділу ХХ 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.
Нараховані та сплачені або стягнуті за період з дати набрання чинності 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-CoV-2»
до дати списання податкового боргу відповідно до цього пункту 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.
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На списані відповідно до п. 24 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ суми не застосовуються
штрафні санкції, не нараховується пеня, передбачені ПКУ, за період з дати набрання чинності
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-CoV-2» і
до дати списання включно.
Списання податкового боргу згідно з п. 24 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ 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 цього пункту, у порядку, визначеному Законом України «Про виконавче
провадження».
Сплата ЄСВ платниками єдиного податку першої групи з 1 січня 2021 року
Бердянська ДПІ нагадує, що Законом України від 04 грудня 2020 року. № 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" звільнено від нарахування,
обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
платників (далі –ЄСВ) єдиного податку першої групи 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.
Тобто ЄСВ спрощенці 1-ї групи не сплачують за грудень 2020 року та 5 місяців з січня
по травень (включно) 2021 року. Важливо, що законом чітко визначено, ці місяці несплати
ЄСВ включаються до страхового стажу єдинника 1-ї групи.
До уваги суб’єктів господарювання, що надають послуги у сфері охорони здоров’я
Податковим кодексом України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (із змінами)
визначено, що з 1 січня 2021 при проведенні розрахункових операцій за надані платні послуги
у сфері охорони здоров'я застосування реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО)
та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій (далі – ПРРО) є обов’язковим.
У той же час, статтею 9 Закону України «Про застосування РРО у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг» від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР (із змінами)
передбачено, що РРО/ПРРО не застосовується у разі здійснення розрахунків за надані платні
послуги у сфері охорони здоров'я у безготівковій формі (з рахунку на рахунок), через
банківські установи, та виключно через сервіси переказу коштів або за допомогою
банківських систем дистанційного обслуговування.
Так, зокрема, у разі отримання сімейним лікарем, який зареєстрований приватним
підприємцем, коштів на власний рахунок, застосування РРО не потрібне.
Закон України № 1072: соціальна підтримка не є об’єктом нарахування єдиного
внеску
Бердянська ДПІ інформує, що Законом України від 04 грудня 2020 року № 1072IX «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»
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розділ VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про збір та облік єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» доповнено новим п. 917.
Відповідно до нього не є об’єктом нарахування та сплати єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування виплати застрахованим особам у вигляді
одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, а також ті, які здійснюються за
рахунок одноразової матеріальної допомоги суб’єктам господарювання, що виплачуються за
рахунок коштів державного бюджету відповідно до Закону України «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».
Заповнення звіту із єдиного внеску за рік платниками, що звільнені від його
сплати через COVID-19
Платниками, звільненими від нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску
відповідно до вимог Законів України від 17 березня 2020 року №533-ІX та від 4 грудня 2020
року №1072-IX у Звіті про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми
нарахованого єдиного внеску (Форма №Д5 (річна)) (далі – Звіт), за звітний 2020 рік графи 3 та
4 таблиці 1 заповнюються таким чином:
у графі 3 «Сума чистого доходу в податковій декларації/ Самостійно визначена сума
доходу/Частка розподіленого доходу» зазначається:
- фізичними особами-підприємцями на загальній системі оподаткування та особами, які
провадять незалежну професійну діяльність, – в рядках у розрізі кожного календарного місяця
зазначається середньомісячний оподатковуваний дохід, який визначається шляхом ділення
річного чистого доходу (прибутку), задекларованого у річній податковій декларації про
майновий стан і доходи, на кількість місяців, протягом яких такий платник перебував на
обліку як платник єдиного внеску,
- фізичними особами-підприємцями, які обрали спрощену систему -оподаткування, – в
рядках у розрізі кожного календарного місяця зазначається самостійно визначена сума доходу,
яка не може бути меншою за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на
місяць,
- членами фермерського господарства – в рядках у розрізі кожного календарного місяця
зазначається середньомісячний оподатковуваний дохід, який визначається шляхом ділення
річного розподіленого доходу, отриманого такими платниками від чистого прибутку
фермерського господарства у звітному році, що підлягає оподаткуванню податком на доходи
фізичних осіб, на кількість місяців, протягом яких такий платник перебував на обліку як
платник єдиного внеску;
у графі 4 «Сума доходу, на яку нараховується єдиний внесок, з урахуванням
максимальної величини»: проставляються прочерки в розрізі місяців звітного року, а саме:
у березні, квітні, травні – фізичними особами-підприємцями, в тому числі, тими, які
обрали спрощену cистему оподаткування, особами, які провадять незалежну професійну
діяльність, та членами фермерського господарства,
у грудні – фізичними особами-підприємцями, які обрали спрощену систему
оподаткування, і належать до першої групи платників єдиного податку, та фізичними
особами-підприємцями, на загальній системі оподаткування, на яких поширюється дія Закону
України від 4 грудня 2020 року №1071-IX;
показники інших календарних місяців звітного року, протягом яких такі платники
перебували на обліку як платники єдиного внеску, заповнюються на загальних підставах,
визначених ст. 7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування».
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Щодо списання штрафних санкцій та пені, нарахованих на суму податкового
боргу платників податків
10 грудня набув чинності Закон України від 04 грудня 2020 року № 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-CoV-2» (далі – Закон № 1072 – ІХ).
Так, одним із нововведень Закону № 1072 – ІХ є доповнення підрозділу 10 розділу XX
Податкового кодексу України (далі – ПКУ) новим пунктом 23, який врегульовує питання
щодо списання податкового боргу платників.
Отже, пунктом 23 передбачено, що штрафні санкції та пеня будуть списані, якщо сума
податкового боргу (без штрафних санкцій, пені, крім несплачених процентів за користування
розстроченням/відстроченням) погашена платником податків грошовими коштами, якщо таке
погашення здійснене протягом шести місяців з дня набрання чинності Законом № 1072 – ІХ
(тобто з грудня 2020 року до червня 2021 року включно), та за умови, що платник податків
забезпечує своєчасну і у повному обсязі сплату поточних податкових зобов’язань із
загальнодержавних та місцевих податків.
Зазначені норми не застосовуються щодо:
великих платників податків, що відповідають критеріям, визначеним п.п. 14.1.24 п. 14.1
ст. 14 ПКУ;
осіб, на яких поширюються судові процедури, визначені Кодексом України з процедур
банкрутства;
осіб, щодо 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.
Платникам ПДВ: зміни у процедурах реєстрації
Бердянська ДПІ нагадує, що 28 грудня 2020 року набув чинності наказ Міністерства
фінансів України від 21.10.2020 № 629 «Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію
платників податку на додану вартість».
Змінами до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість
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».
Зокрема, змінено процедуру реєстрації платників податку на додану вартість, а саме:
- взаємодія між суб’єктами господарювання та контролюючими органами при
реєстрації платником податку на додану вартість здійснюється виключно засобами
електронного зв’язку в електронній формі;
- змінено формат заявлення новоствореними суб’єктами господарювання під час
реєстрації бізнесу про своє бажання бути зареєстрованими платниками податку на додану
вартість;
- змінено строк подачі реєстраційної заяви у разі добровільної реєстрації платником
податку на додану вартість, у разі обрання або переходу на спрощену систему оподаткування,
зміни ставки єдиного податку;
- встановлено правила листування контролюючих органів із суб’єктами
господарювання за результатами розгляду реєстраційних заяв залежно від обраного
суб’єктами господарювання способу взаємодії;
- спрощено процедури перереєстрації платників податку на додану вартість;
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- введено автоматизовану процедуру анулювання реєстрації платника податку на
додану вартість.
Звертаємо увагу, що на теперішній час здійснюється доопрацювання програмного
забезпечення у частині автоматичної перереєстрації платників податку на додану вартість та
автоматичного анулювання реєстрації платників податку на додану вартість;
- відмінені особливості реєстрації платником податку на додану вартість юридичної
особи, утвореної шляхом перетворення, залежно від дати державної реєстрації такої особи.
Електронні сервіси на допомогу платникам
Бердянська ДПІ повідомляє, що з 2020 року в Україні зареєструвати дитину у
Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків можна без особистого відвідування
органу Податкової служби України за допомогою адміністративних послуг «єМалятко» та
«ID14», а також електронного сервісу Державної податкової служби «Електронний кабінет
платника».
Адміністративна послуга «єМалятко» - це комплексна послуга для батьків
новонароджених, що передбачає отримання свідоцтва про народження із зазначенням
реєстраційного номера облікової картки платника податків. З початку 2020 року по місту
Харкову та Харківській області у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків
зареєстровано 8892 дитини, що народилися у 2020 році, з них через «єМалятко» було
зареєстровано 5035 немовлят.
Адміністративна послуга «ID14» - це комплексна послуга, що передбачає оформлення
паспорта громадянина України у вигляді ID-картки при досягненні особою 14-річного віку з
одночасним присвоєнням їй реєстраційного номера облікової картки платника податків.
За допомогою електронного сервісу Державної податкової служби «Електронний
кабінет платника» з початку 2020 року у Державному реєстрі фізичних осіб – платників
податків було зареєстровано 333 особи, з них 227 осіб віком до 14 років.
Ознайомитись з електронним сервісом можна на офіційному веб-порталі ДПС України
у рубриці:
Головна>Фізичним особам>Подання відомостей для реєстрації фізичної особи /
внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.
Вхід до «Електронного кабінету платника» здійснюється з використанням
електронного цифрового підпису фізичної особи.
З метою забезпечення зручності платників податків в рамках електронного сервісу
«Електронний кабінет платника» фізична особа не звертаючись до органів ДПС може подати:
- облікову картку фізичної особи - платника податків, яка є заявою для реєстрації у
Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;
- заяву про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків;
- заяву щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб — платників
податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків;
- копії документів, необхідних для реєстрації/ внесення змін до Державного
реєстру/отримання відомостей про доходи;
- обрати контролюючий орган, до якого особа може звернутись для отримання
документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.
У відповідь на запит до приватної частини «Електронний кабінет платника» надходить
Повідомлення про результати обробки Облікової картки / Заяви для внесення змін / Заяви
щодо отримання відомостей про доходи у вигляді Квитанції № 2.
У разі позитивної відповіді заявник для отримання документа, що засвідчує реєстрацію
у Державному реєстрі - Картки платника податків, може звернутися до контролюючого органу
за місцем проживання або до будь-якого контролюючого органу за бажанням. Код та назву
контролюючого органу, до якого він буде звертатися, заявник має вказати при формуванні
запиту (вибрати з переліку).
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Інформацію про суми виплачених доходів та утриманих податків з Державного реєстру
фізичних осіб – платників податків можна отримати у приватній частині «Електронного
кабінету платника». Інформацію можна переглянути, зберегти або надрукувати.
Звертаємо увагу, що відомості про суми отриманих доходів та суми сплачених податків
в електронному вигляді можна отримати за останні три роки (поквартально), відомості за
останній звітний період (квартал) надаються через 50 днів після його закінчення.
Як перейти на єдиний рахунок для сплати податків - три кроки
Державна податкова служба повідомляє, що вже понад тисячу платників податків
виявили бажання сплачувати податки через єдиний рахунок.
Такий спосіб сплати податків є комфортним, оскільки скорочує платникам фінансові
витрати і час на формування розрахункових документів.
Через єдиний рахунок можна сплатити всі поточні платежі, податковий борг за такими
платежами та недоїмку з єдиного внеску, грошові зобов'язання, які визначено на підставі
податкових повідомлень-рішень.
Нагадуємо, що єдиний рахунок для сплати податків запроваджено з 1 січня 2021
року.
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.

Головне управління ДПС у Запорізькій області

Дванадцять тисяч запоріжців започаткували власний бізнес
У 2020 році власну справу зареєстрували 12164 суб'єкти господарювання регіону, серед
яких 1953 юридичні особи та 10211 фізичних осіб-підприємців. Як повідомив начальник
Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, порівняно з 2019 роком
кількість тих, хто започаткував підприємницьку діяльність, зросла на 214.

На початок 2021 року загальна кількість платників податків складає 123 тисячі, що
майже на 1,4 тисячі більше, ніж на аналогічну дату минулого року. Зокрема, у регіоні
нараховується 53 тисячі СГД-юридичних осіб та 70 тисяч СПД-фізичних осіб.
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На сьогодні для відкриття власної справи необхідно подати документи до державного
реєстратора або направити їх через офіційний сайт Дія. Після проходження процедури
реєстрації підприємець або компанія можуть взаємодіяти з податковою службою в онлайн
режимі у приватній частині Електронного кабінету, використовуючи електронний ключ.
Функціонал Е-кабінету платника дозволяє переглянути або внести зміни до
реєстраційних даних, формувати і подавати звітність, запити для отримання інформації, а
також листуватися з податковою, дізнатися стан розрахунків з бюджетом, користуватися
відкритими
реєстрами
та
багато
іншого.
Адреса
Електронного
кабінету:
https://cabinet.tax.gov.ua/.
Детальна інформація стосовно процесу відкриття або припинення діяльності – за
посиланням: https://zp.tax.gov.ua/listivki-ta-broshuri/442251.html.
Підписуйтесь на офіційну сторінку ДПС у Facebook: https://www.facebook.com/TaxUkraine/.
Запорізькі автовласники поповнили місцеві бюджети на шість мільйонів
У минулому році до місцевих бюджетів регіону надійшло 6 мільйонів 248 тисяч
гривень транспортного податку.

Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман
Афонов, власники елітних автомобілів-юридичні особи сплатили понад 4 мільйони, від
фізичних осіб скарбниці отримали більше 2 мільйонів.
Найбільші платежі спрямовані до міської казни обласного центру – 3,3 мільйона, до
бюджетів Оріхівського та Гуляйпільського районів перераховано 549 тисяч, м. Мелітополь,
Мелітопольського та Веселівського районів – 539 тисяч, м. Бердянськ, Бердянського та
Приморського районів – 439 тисяч, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 380
тисяч, Василівського та Михайлівського районів – 254 тисячі тощо.
Всього у 2020 році на території регіону нараховувалось 237 платників транспортного
податку. Вони мають у власності легкові автомобілі з датою випуску до п'яти років та
середньоринковою вартістю понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати.
Нагадаємо, ставка податку складає 25 тисяч гривень на рік.
Перелік автівок на 2021 рік, за які необхідно сплачувати транспортний податок,
оприлюднено на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
України.
Підписуйтесь
на
офіційну
сторінку
ДПС
у
Facebook:
https://www.facebook.com/TaxUkraine/.
Звичайний касовий апарат або РРО в смартфоні?
Під час вебінару запорізькі платники дізнались більше
Які новації у сфері застосування касової техніки, яким ФОПам обов'язково необхідно
використовувати реєстратори розрахункових операцій, звичайний РРО або цифрова
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альтернатива – з цими та іншими питаннями допомагали розібратися підприємцям фахівці
податкової служби Запорізької області під час вебінару.
Працівники відділу фактичних перевірок детально розповіли про зміни законодавства
для ФОПів-єдинників у використанні РРО з 2021 року. Так, підприємці першої групи
спрощеної системи оподаткування РРО не застосовують. Платники другої та третьої груп
мають працювати з РРО за таких умов: річний дохід більше 1 мільйона 320 тисяч гривень або
торгівля технічно складними товарами, лікарськими заходами та медичними виробами,
ювелірними виробами або з дорогоцінних металів, а також надання платних послуг у сфері
охорони здоров'я. Для інших видів діяльності терміни обов'язкового застосування РРО
перенесено до 01.01.2022 року.
Також податківці роз'яснили особливості використання касової техніки для
підприємців загальної системи оподаткування, під час надання дистанційних послуг або
інтернет-торгівлі, розповіли про нюанси лібералізації штрафних санкцій за порушення у сфері
готівкових операцій.
Фахівці податкової назвали основні переваги програмних реєстраторів розрахункових
операцій. Було наголошено, що ПРРО є простими в роботі, програмне забезпечення, яке
можна встановити на смартфон або інший ґаджет, надається податковою службою
безкоштовно, у підприємця немає обов’язку придбавати принтер, адже рішення про те, в якій
формі (електронній чи паперовій) видавати чек, приймає продавець. Крім того, немає
необхідності встановлювати звичайний касовий апарат та платити за його обслуговування, а
також наймати додаткових працівників.
У ході вебінару платники мали можливість поставити запитання та отримати фахові
відповіді.
Якщо підприємці потребують додаткових роз'яснень, співробітники податкової служби
готові їх надати. Також радимо скористатися інформаційним розділом на вебпорталі ДПС
"Програмні РРО".
Підписуйтесь
на
офіційну
сторінку
ДПС
у
Facebook:
https://www.facebook.com/TaxUkraine/.
Податкові борги списані 72 тисячам запорізьких платників
В рамках виконання Закону України про підтримку бізнесу у період локдауну
податкова служба в автоматичному режимі провела списання податкового боргу 71 758
платникам податків на загальну суму 27 мільйонів 848 тисяч гривень.
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман
Афонов, ця процедура передбачала разове списання несплачених податків і зборів, сукупний
розмір яких станом на 1 листопада 2020 року не перевищував 3060 гривень та залишався
несплаченим. При цьому платникам жодних заяв надавати до податкової було не потрібно.
Так, у м. Запоріжжя 6730 представникам бізнесу списано 5 мільйонів податкового
боргу, у м. Мелітополь – 7904 суб'єктам підприємництва на суму 3,3 мільйона, у м. Бердянськ
– 5453 підприємцям і компаніям на суму 1,8 мільйона, у Приморському районі – 4015
платникам на суму 2,3 мільйона, у Якимівському районі – 3,9 тисячі СПД на суму 1,9
мільйона, у Приазовському районі – 4,5 тисячі платникам на суму 1,7 мільйона, у
Мелітопольському районі – 5,2 тисячі СПД на суму 1,7 мільйона, у Вільнянському районі – 5,2
тисячі СПД на суму 1,5 мільйона, у Запорізькому районі – 5,6 тисячі СПД на суму 1,4
мільйона, у Василівському районі – 3,6 тисячі СПД на суму 1,3 мільйона, у м. Токмак – 1165
платникам на суму 456 тисяч тощо.
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Майно платників податків, яким було проведено списання боргу, звільняється з-під
податкової застави та виключається з відповідних державних реєстрів. Також інформація про
списані суми передається до органів Державної виконавчої служби для закриття виконавчих
проваджень.
Інформацію про списання податкового боргу платник податків може отримати в
приватній частині Електронного кабінету.
Списання боргу здійснено відповідно до Закону України від 4 грудня 2020 року №1072IX "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".
Також нагадуємо про продовження терміну списання заборгованості з єдиного внеску
на загальнообов'язкове соціальне страхування. Для того, щоб скористатися цією можливістю,
фізичні особи-підприємці, які не здійснювали діяльність та не отримували доходи упродовж
2017-2020 років, мають до 1 березня надати до податкової служби відповідну заяву та
звітність.
Більш
детальна
інформація
за
посиланням:
https://zp.tax.gov.ua/listivki-tabroshuri/445785.html.
Підписуйтесь
на
офіційну
сторінку
ДПС
у
Facebook:
https://www.facebook.com/TaxUkraine/.
Запорізькі підприємці спрямували до місцевих бюджетів півтора мільярда гривень
єдиного податку
У 2020 році платники єдиного податку направили до місцевих бюджетів 1 мільярд 488
мільйонів гривень, збільшивши відрахування до показника 2019 року на 119 мільйонів або на
9 відсотків.
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман
Афонов, фізичні особи-підприємці сплатили більше мільярда, суб'єкти господарюванняюридичні особи – 187 мільйонів, агровиробники – понад 292 мільйони гривень єдиного
податку.
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Так, представники бізнесу м. Запоріжжя спрямували до бюджету майже 775 мільйонів,
м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 155,7 мільйона, м. Бердянськ,
Бердянського та Приморського районів – 123,5 мільйона, Пологівського, Більмацького та
Розівського районів – 65 мільйонів, Оріхівського та Гуляйпільського районів – 61,7 мільйона,
Василівського та Михайлівського районів – 56 мільйонів, м. Енергодар, Кам'янськоДніпровського та Великобілозерського районів – 53,5 мільйона тощо.
Усього станом на кінець грудня минулого року на території регіону провадили
діяльність 62 616 платників єдиного податку, зокрема, 8722 СГД-юридичні особи, 51832 СПДфізичні особи та 2 062 сільськогосподарські товаровиробники.
Нагадаємо, з 2021 року змінився річний граничний обсяг доходів для підприємців"спрощенців" І-ІІІ груп. Для платників І групи він складає 1 мільйон 2 тисячі гривень (ставка
єдиного податку – до 10 відсотків від прожиткового мінімуму або до 227 гривень на місяць), ІІ
групи – 5 мільйонів 4 тисячі гривень (ставка – до 20 відсотків від мінімальної заплати – до
1200 гривень на місяць), ІІІ групи – 7 мільйонів 2 тисячі гривень (ставка податку – 5 відсотків
від доходу для неплатників ПДВ або 3 відсотки для платників ПДВ).
Підписуйтесь
на
офіційну
сторінку
ДПС
у
Facebook:
https://www.facebook.com/TaxUkraine/.
Запоріжці сплатили за нерухомість 154 мільйони
Минулого року до місцевих бюджетів регіону надійшло 154 мільйони 383 тисячі
гривень податку на нерухоме майно. У порівнянні з 2019 роком надходження зросли на 25
мільйонів або на 19 відсотків. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у
Запорізькій області Роман Афонов.
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Так, власники нерухомості-юридичні особи спрямували 96,4 мільйона, що на 10
мільйонів більше, ніж у попередньому році. Від фізичних осіб скарбниці отримали 58
мільйонів, збільшення до показника 2019 року скало 15 мільйонів.
Третину надходжень забезпечили власники нерухомості м. Запоріжжя – 50 мільйонів,
представники бізнесу і мешканці м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів
сплатили 29,3 мільйона, Якимівського та Приазовського районів – 18 мільйонів, м. Бердянськ,
Бердянського та Приморського районів – 13,3 мільйона, Вільнянського, Новомиколаївського
районів – 9,2 мільйона, Запорізького району – 7,7 мільйона тощо.
Всього у минулому році в області нараховувалось 39 тисяч платників податку на
нерухомість, серед яких 34700 фізичних та 4395 юридичних осіб.
Фахівці податкової служби сформували громадянам 49,5 тисячі повідомлень-рішень
про суми нарахованого податку. СГД-юридичні особи самостійно нараховують, декларують та
сплачують податкові зобов'язання.
Нагадаємо, ставки податку на нерухоме майно встановлюються рішеннями сільських,
селищних, міських рад та об'єднаних територіальних громад. Вони не повинні перевищувати
1,5 відсотка від мінімальної зарплати за квадратний метр.
Підписуйтесь
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офіційну
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