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

Декларування доходів – справа всіх і кожного
Нещодавно начальник Бердянського відділу камеральних перевірок Головного
управління ДПС у Запорізькій області Оксана Федорова приймала участь у щотижневій
нараді представників правоохоронних органів та силових структур при Бердянській
райдержадміністрації.
Одним з питань порядку денного наради було декларування доходів громадянами,
отриманих у 2020 році.

Оксана Федорова звернула увагу присутніх, що метою декларування є не тільки сплата
податку на доходи фізичних осіб до бюджету, а й повернення певної суми податку, яку
платник сплатив зі своєї заробітної плати упродовж минулого року. Витрати, які платник
податку має право включити до податкової знижки, прописані у Податковому кодексі,
зокрема, це плата за навчання, сума витрат на сплату страхових платежів і пенсійних внесків,
частина суми відсотків, сплачених за користування іпотечним житловим кредитом тощо.
Останній день подачі декларації – 30 квітня 2021 року. Сплатити суму податкового
зобов’язання, зазначену в річній податковій декларації, потрібно до 1 серпня 2021 року.
Для отримання податкової знижки річну декларацію про майновий стан і доходи можна
подавати протягом усього поточного року.
За січень 2021 року до Бердянської ДПІ подано 419 декларацій про майновий стан і
доходи. Основні випадки декларування – подання декларацій громадяни, які отримали доходи
від надання нерухомого майна в оренду - 145, подання декларації про доходи від отримання
спадщини – 105. Також громадяни декларують іноземні доходи, доходи від продажу та
оренди майна, доходи від реалізації сільськогосподарської продукції, вирощеної на власних
земельних паях, інші доходи, з яких протягом року податок не сплачено.
Про оподаткування репетиторських послуг
Бердянська ДПІ нагадує, що громадяни, які не зареєстровані суб'єктами
підприємницької діяльності, але у 2020 році надавали репетиторські послуги, а саме: готували
дітей до школи, вступу до навчальних закладів, незалежного тестування, навчали з будь-яких
предметів тощо подати податкову декларацію про майновий стан і доходи та задекларувати
отримані доходи.
Відповідно до вимог Податкового кодексу України дохід від надання репетиторських
послуг підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18% та
військовим збором у розмірі 1,5%.
Податкову декларацію про майновий стан і доходи за 2020 рік необхідно подати до 1
травня 2021 року одним із зручних Вам способів:
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- особисто або уповноваженою на це особою до Центру обслуговування платників за
місцем своєї податкової адреси;
- надіслати поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення;
- засобами електронного зв’язку, скориставшись сервісом «Електронний кабінет».

Новини законодавства

До уваги платників податку на додану вартість! Податкову накладну та
розрахунок коригування доповнено новим реквізитом «код»
Бердянська ДПІ звертає увагу платників податків на додану вартість, що з 01.03.2021,
податкові накладні та розрахунки коригування (далі - ПН та РК) складаються виключно за
формами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за № 137/28267 з урахуванням змін
до форм ПН та РК, внесених Наказом № 734.
Податкову накладну та розрахунок коригування доповнено новим реквізитом «код», в
якому зазначається ознака джерела податкового номера відповідно до реєстру, якому
належить податковий номер особи:
- Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);
- Державний реєстр фізичних осіб - платників податків (ДРФО);
- реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється
контролюючими органами (для платників податків, які не включені до ЄДРПОУ);
- серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у
паспорті).
При цьому рядок «код» у ПН та/або РК заповнюється виключно в разі заповнення
рядка «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» ПН
та/або РК.
Починаючи з 01.03.2021, в ЄРПН можуть бути зареєстровані виключно ПН та/або РК,
складені за новими формами (у редакції Наказу № 734). При цьому ПН та/або РК, складені за
формами, що були чинними до 01.03.2021, не прийматимуться до реєстрації в ЄРПН.
У разі, якщо, починаючи з 01.03.2021, виникнуть підстави для складання РК до ПН,
складеної за формою, чинною до 01.03.2021, та зареєстрованої в ЄРПН до вказаної дати, то
такий РК необхідно скласти за новою формою (у редакції Наказу № 734). Водночас у рядку
«код» такого РК має бути проставлено код ознаки «1», «2», «З» або «4» залежно від ознаки
джерела податкового номера відповідно до реєстру, якому належить податковий номер особи
(постачальника/отримувача).
Також повідомляємо, що відповідно до змін, внесених Наказом № 734, уточнено
кількість найменувань поставлених товарів/послуг, які можуть бути зазначені в одній
податковій накладній, а саме, починаючи з 01.03.2021, така кількість не повинна
перевищувати 99999 позицій (раніше було 9999 позицій).
Що слід знати про новації з адміністрування та сплати ЄСВ у 2021-му році
З 1 січня 2021 року набрали чинності зміни у податковому законодавстві щодо єдиного
соціального внеску. Зокрема, новації стосуються нарахування і сплати ЄСВ і визначаються
законами України № 592 та 2464. Так, розширено перелік платників єдиного внеску, які
звільняються від сплати за себе цього податку. Звільняються від сплати за себе ЄСВ фізичні
особи-підприємці та особи, що провадять незалежну професійну діяльність, за умови взяття їх
на облік як ФОП та провадження ними одного виду діяльності одночасно як ФОП, і як особа,
яка здійснює незалежну професійну діяльність.
Крім того, для ФОП, крім спрощенців, осіб, що провадять незалежну професійну
діяльність та членів фермерського господарства скасовується обов’язок сплачувати
мінімальний розмір ЄСВ за місяці, у яких не було отримано доходу (прибутку).
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Отже, для цих категорій платників податків, ЄСВ нараховується на суму доходу
(прибутку) отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи
фізичних осіб.
Кабмін розблокував призупинення податкових перевірок
Бердянська ДПІ повідомляє, що постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2021
№89 прийнято рішення про розблокування призупинення проведення перевірок.
Дозволено проведення таких видів перевірок юридичних осіб:
- тимчасово зупинених документальних та фактичних перевірок, що були розпочаті до
18 березня 2020 р. та не були завершеними;
- документальних перевірок, право на проведення яких надається з дотриманням вимог
п.77.4 ст.77 ПКУ, тобто, про проведення документальної планової перевірки керівником або
заступником керівника контролюючого органу приймається рішення, яке оформлюється
наказом. Право на проведення документальної планової перевірки платника надається лише у
випадку, коли йому не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення перевірки
надіслано (вручено) копію наказу про проведення документальної планової перевірки та
письмове повідомлення із зазначенням дати початку проведення такої перевірки;
- документальних позапланових перевірок з підстав, визначених п.п.78.1.1 п.78.1 ст.78
ПКУ (у разі якщо отримано податкову інформацію, що свідчить про порушення валютного,
податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на
контролюючі органи, якщо платник не надасть пояснення та їх документальні підтвердження
на обов'язковий письмовий запит контролюючого органу протягом 15 робочих днів з дня,
наступного за днем отримання запиту), та/або п.п.78.1.4 п.78.1 ст.78 ПКУ (якщо виявлено
недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків,
якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на письмовий
запит контролюючого органу, в якому зазначено виявлену недостовірність даних та
відповідну декларацію протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту).
Зазначені перевірки стосуватимуться СГ реального сектору економіки, які сформували
податковий кредит за рахунок оформлення ризикових операцій з придбання товарів/послуг (із
переліку ризикових платників податків, визначених у межах роботи Тимчасової слідчої комісії
Верховної Ради України з питань розслідування оприлюднених у засобах масової інформації
фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до
значних втрат дохідної частини Державного бюджету України, утвореної відповідно до
Постанови Верховної Ради України від 24.04. 2020 р. № 568-ІХ);
- документальних позапланових перевірок платників податків, за якими отримано
податкову інформацію, що свідчить про порушення платником валютного законодавства в
частині дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями та/або
валютної виручки за експортними операціями;
- документальних позапланових перевірок з підстав, визначених підпунктами 78.1.12,
78.1.14, 78.1.15, 78.1.16 пункту 78.1 статті 78 ПКУ.

Роз’яснення законодавства

Оформлення придбання на ринку
Бердянська ДПІ нагадує платникам податків, що відповідно до п. 44.1 ст. 44
Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями
для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших
показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань,
на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності,
інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких
передбачено законодавством.
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Закупівля сільськогосподарської продукції у населення оформляється такими
первинними документами: закупівельним актом, який необхідно складати з кожним
продавцем, закупівельною відомістю.
В таких відомостях зазначаються прізвища здавальників, їх адреси, обсяги зданої
продукції і сума виплаченої готівки, що підписуються здавальником. Однією закупівельною
відомістю можна оформити розрахунки з кількома здавальниками сільськогосподарської
продукції.
Закупівельний акт та закупівельна відомість повинні містити, зокрема, такі дані: місце
укладання угоди; прізвище, ім’я, по батькові продавця; найменування продукції; ціну одиниці
продукції; обсяг проданої продукції; суму виплачених коштів; підпис продавця про отримання
даних коштів.
У цих документах слід також зазначити: реєстраційний номер облікової картки
платника податків – продавця сільськогосподарської продукції або серію та номер паспорта
(якщо продавець через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника і має відмітку у паспорті); за наявності реквізити Довідки
про земельні ділянки (форма № 3 ДФ); загальну суму нарахованого доходу та суму
утриманого при виплаті коштів податку на доходи фізичних осіб (якщо він утримувався).
Змінено Порядок оскаржування рішень податкової служби
Наказом міністерства Фінансів України від 14.01.2021 N 9 внесено зміни до Порядку
оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами.
Відповідно до змін, скарги на рішення територіальних органів центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, подаються до центрального
органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику. Рішення ДПС України
прийняті за розглядом скарги платника податків, є остаточними і не підлягають подальшому
адміністративному оскарженню, але можуть бути оскаржені в судовому порядку. Нерезиденти
мають право подавати скарги на рішення контролюючого органу до контролюючого органу,
який прийняв такі оскаржувані рішення. При цьому контролюючий орган, який прийняв
оскаржувані рішення, повинен розглянути скаргу нерезидента в порядку, визначеному для
контролюючого органу вищого рівня.
Трудові відносини: способи, якими роботодавець подає повідомлення про
прийняття працівника на роботу
Бердянська ДПІ повідомляє, що відповідно до Порядку повідомлення Державній
податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 413 із
змінами та доповненнями (далі – Порядок № 413), повідомлення про прийняття працівника на
роботу подається власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним
органом (особою) чи фізичною особою (крім повідомлення про прийняття на роботу члена
виконавчого органу господарського товариства, керівника підприємства, установи,
організації) до територіальних органів Державної податкової служби (далі – ДПС) за місцем
обліку їх як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
за формою згідно з додатком до Порядку № 413 до початку роботи працівника за укладеним
трудовим договором одним із таких способів:
● засобами електронного зв’язку з використанням кваліфікованого електронного
підпису відповідальних осіб відповідно до вимог законодавства у сфері електронного
документообігу та електронних довірчих послуг;
● на паперових носіях разом з копією в електронній формі;
● на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж із п’ятьма
особами.
Інформація, що міститься у повідомленні про прийняття працівника на роботу,
вноситься до реєстру страхувальників та реєстру застрахованих осіб відповідно до Закону
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України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями.
Повідомленням про прийняття на роботу члена виконавчого органу господарського
товариства, керівника підприємства, установи, організації є відомості, отримані органами ДПС
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань.
Використання ПРРО мають переваги перед класичними
Бердянська ДПІ повідомляє, що використання програмних реєстраторів розрахункових
операцій (ПРРО) мають переваги перед класичними, а саме:
► за допомогою різних гаджетів програмне забезпечення можна завантажити на
смартфон, планшет, комп’ютер тощо;
► швидка та зручна реєстрація ПРРО через Електронний кабінет;
► можливість використання режиму «офлайн»;
► відсутність необхідності ведення книг обліку розрахункових операцій;
► електронні чеки замість паперових.
Крім того, до переваг використання ПРРО відноситься:
► вільний вибір для суб’єктів господарювання (РРО або ПРРО);
► відсутність посередників (еквайєра, ЦСО);
► відсутність експертизи для комерційних ПРРО;
► пристосованість для будь якого пристрою, що підтримує операційну систему
WINDOWS.ANDROID;
► онлайн реєстрація в контролюючому органі;
► безкоштовність (програмне рішення ДПС).
Програмне забезпечення, яке фактично є ПРРО, можна безкоштовно завантажити з
сайту
ДПС
(https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/programniy-reestrator-rozrahunkovihoperatsiy/) і встановити на свій пристрій. Нагадуємо, що безкоштовною є не тільки сама
програма, але і її підтримка.
Всі суми доходів та витрат, сформовані за правилами бухгалтерського обліку,
мають бути відображені у звіті неприбуткової організації
Бердянська ДПІ звертає увагу, що неприбуткові підприємства, установи та організації,
визначені п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), подають Звіт про
використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за формою, затвердженою
наказом Міністерства фінансів України від 17.06.2016 № 553 (у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 28.04.2017 № 469) (далі – Звіт), та річну фінансову звітність.
Норми встановлені п. 46.2 ст. ПКУ.
Для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та
інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових
зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової
звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення
яких передбачено законодавством (п. 44.1 ст. 44 ПКУ).
Згідно зі ст. 4 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні» зі змінами і доповненнями бухгалтерський облік та
фінансова звітність ґрунтуються, зокрема на принципі нарахування – доходи і витрати
відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення,
незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів.
У рядках 1.1 – 1.11 частини І Звіту відображаються доходи, одержані неприбутковими
організаціями, а у рядках 2.1 – 2.6 Звіту – суми видатків (витрат). При цьому у зазначених
рядках показники заповнюються з урахуванням особливості діяльності неприбуткової
організації відповідно до закону, що регулює діяльність такої неприбуткової організації.
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Враховуючи те, що дані, наведені у Звіті, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку
та фінансової звітності, тому всі суми доходів та витрат (у т. ч. суми нарахованої амортизації
основних засобів), сформовані за правилами бухгалтерського обліку мають бути відображені у
Звіті. Тобто, суми доходів та витрат (у т. ч. суми нарахованої амортизації основних засобів),
які не відображені у рядках 1.1 – 1.10 та 2.1 – 2.5 Звіту, відображаються у рядках 1.11 «інші
доходи» та 2.6 «інші видатки (витрати)» Звіту.
Обчислення та сплата транспортного податку для фізичної особи
Бердянська ДПІ інформує, що об’єктом оподаткування транспортним податком (далі –
податок) є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та
середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.
Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, за
методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, станом на 1 січня податкового
(звітного) року виходячи з марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу
пального.
Щороку до 1 лютого податкового (звітного) року центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального
розвитку і торгівлі, на своєму офіційному вебсайті розміщується перелік легкових
автомобілів, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова
вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового (звітного) року, який повинен містити такі дані щодо цих
автомобілів: марка, модель, рік випуску, об’єм циліндрів двигуна, тип пального.
Норми встановлені п.п. 267.2.1 п. 267.2 ст. 267 Податкового кодексу України (далі –
ПКУ).
Підпунктом 267.3.1 п. 267.3 ст. 267 ПКУ визначено, що базою оподаткування є
легковий автомобіль, який є об’єктом оподаткування відповідно до п.п. 267.2.1 п. 267.2 ст.
267 ПКУ.
Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється
контролюючим органом за податковою адресою (місцем реєстрації) платника податку,
зазначеною в реєстраційних документах на об’єкт оподаткування (п.п. 267.6.1 п. 267.6 ст. 267).
Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні
платіжні реквізити надсилаються платнику податку контролюючим органом у порядку,
визначеному ст. 42 ПКУ, до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року) (п.п.
267.6.2 п. 267.6 ст. 267 ПКУ).
Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується
фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий
об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику
після отримання інформації про перехід права власності.
Обставини, за яких застосовується арешт майна
Бердянська ДПІ повідомляє, що Міністерством фінансів України наказом від 19.11.2020
№ 716 внесено зміни до Порядку застосування адміністративного арешту майна платника
податків (далі – Наказ № 716).
Наказ № 716 набрав чинності 22.01.2021.
Наказом № 716 передбачено зокрема, розширення переліку обставин, за яких може
бути застосовано адміністративний арешт майна платника податків.
Порядок застосування адміністративного арешту майна платника податків доповнено
нормою, згідно з якою арешт майна може бути застосовано, якщо нерезидент розпочинає
та/або здійснює господарську діяльність через постійне представництво на території України
без взяття на податковий облік, що підтверджується актом перевірки.
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Нагадаємо, що арешт майна може бути застосовано також, якщо з’ясовується одна з
таких обставин:
► платник податків порушує правила відчуження майна, що перебуває у податковій
заставі;
► фізична особа, яка має податковий борг, виїжджає за кордон;
► платник податків відмовляється від проведення документальної або фактичної
перевірки або від допуску посадових осіб податкового органу;
► відсутні дозволи (ліцензії) на здійснення господарської діяльності, а також у разі
відсутності реєстратора розрахункових операцій;
► відсутня реєстрація особи як платника податків у податковому органі або коли
платник податків, що отримав податкове повідомлення або має податковий борг, вчиняє дії з
переведення майна за межі України, його приховування або передачі іншим особам;
► платник податків відмовляється від проведення перевірки стану збереження майна,
яке перебуває у податковій заставі;
► платник податків не допускає податкового керуючого до складення акта опису
майна, яке передається в податкову заставу;
► платник податків, що здійснює готівкові розрахунки та/або провадить діяльність, що
підлягає ліцензуванню, відмовляється від проведення інвентаризації основних засобів,
товарно-матеріальних цінностей, коштів (зняття залишків товарно-матеріальних цінностей,
готівки).
Отже, за наявності однієї з наведених обставин керівник (його заступник або
уповноважена особа) податкового органу приймає рішення про застосування арешту майна
платника податків.
Термін сплати ЄВ ФОП за найманих працівників
Бердянська ДПІ інформує, що відповідно до абзацу третього п. 1 частини 1 ст. 4 Закону
України від 8 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями (далі –
Закон № 2464) платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування (далі – ЄВ) є роботодавці – ФОП, зокрема ті, які використовують працю інших
осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених
законодавством про працю, чи за цивільно-правовим договором (крім цивільно-правового
договору, укладеного з ФОП, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам
діяльності, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та громадських формувань).
Згідно абзацу першого частини 8 ст. 9 Закону № 2464 платники, зазначені, зокрема, у п.
1 частини 1 ст. 4 Закону № 2464 зобов’язані сплачувати ЄВ, нарахований за календарний
місяць не пізніше 20 числа наступного місяця.
Тобто, ФОП - роботодавці сплачують нараховані суми ЄВ за найманих працівників за
відповідний календарний місяць не пізніше 20 числа наступного місяця.
При цьому, під час кожної виплати заробітної плати (доходу, грошового забезпечення),
на суми якої (якого) нараховується ЄВ, платники, одночасно з видачею зазначених сум,
зобов’язані сплачувати нарахований на ці виплати ЄВ у розмірі, встановленому для
відповідних платників (авансові платежі) (абзац другий частини восьмої ст. 9 Закону № 2464).
Змінили прізвище чи адресу – проінформуйте податкову онлайн через
Електронний кабінет
У Бердянській ДПІ нагадують, що у разі зміни прізвища, адреси чи інших даних, які
вносяться до облікової картки платника податків, громадяни зобов’язані протягом місяця з дня
виникнення таких змін повідомити контролюючі органи.
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Для цього, необхідно подати заяву за формою № 5ДР або №5ДРП (для фізичних осіб,
які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків і мають відмітку у паспорті).
Заяву громадяни можуть подати дистанційно в режимі онлайн використовуючи сервіс
Електронний кабінет платника. При поданні заяви (за форма 5-ДР) в такий спосіб необхідно
додати скановані копії документів, що підтверджують зміни даних.
Також громадяни можуть поінформувати податкову про зміну даних особисто або
через законного представника чи уповноважену особу за місцем проживання, у разі зміни
місця проживання - до контролюючого органу за новим місцем проживання. Фізичні особи,
які тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання, подають зазначені
заяви особисто або через представника до будь-якого контролюючого органу.
Для заповнення Заяви використовуються дані документа, що посвідчує особу, та інших
документів, які підтверджують зміни таких даних, наприклад, свідоцтво про шлюб, свідоцтво
про зміну імені, рішення суду про усиновлення тощо.
Внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб здійснюється протягом трьох
робочих днів від дня подання фізичною особою Заяви за формою № 5ДР або №5ДРП.
Плата за елітне авто: кому в 2021 році необхідно платити транспортний податок?
Власники легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше п’яти років
(включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної
заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року зобов’язані
сплачувати транспортний податок.
Вартість авто визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, за
методикою, затвердженою КМУ, станом на 1 січня податкового (звітного) року виходячи з
марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу пального.
Враховуючи, що з 1 січня 2021 року розмір мінімальної заробітної плати становить
6000 грн – об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, середньоринкова вартість яких
становить понад 2 250 000 грн.
Перелік автомобілів, які підлягають оподаткуванню транспортним податком (їх марка,
модель та рік випуску), розміщуються на сайті Мінекономіки щороку до 1 лютого звітного
року.
Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1
січня звітного року і подають до контролюючого органу за місцем реєстрації об’єкта
оподаткування декларацію (з розбивкою річної суми рівними частками поквартально) не
пізніше 20 лютого цього ж року.
Сплачувати транспортний податок юридична особа зобов’язана авансовими внесками
щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в
річній податковій декларації.
Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000
гривень за кожен такий легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.
Нарахування суми податку фізособам здійснюється контролюючим органом за
податковою адресою (місцем реєстрації) платника податку, зазначеною в реєстраційних
документах на об’єкт оподаткування.
Щодо автомобілів, придбаних протягом року, декларація юридичною особою –
платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а
податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.
Відповідно, попередній власник платить транспортний податок по місяць, у якому він цей
автомобіль продав або подарував.
У разі передачі легкового автомобіля у фінансовий лізинг (оренду) платником
транспортного податку щодо транспортних засобів, зареєстрованих в Україні згідно з чинним
законодавством, є орендодавець (юридична чи фізична особа – власник транспортного
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засобу). При цьому Декларація подається за місцем реєстрації об’єкта оподаткування
протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а сплата транспортного
податку здійснюється з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.
У разі спливу п’ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року податок
сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому
вік такого автомобіля досяг (досягне) п’яти років.
Неподання (крім випадків, якщо податкова декларація не подається відповідно до
пункту 49.2 ПКУ) або несвоєчасне подання платником податків Декларації з транспортного
податку тягне за собою накладення штрафу в розмірі 340 гривень, за кожне таке неподання
або несвоєчасне подання. А за ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року
було застосовано штраф за таке порушення – в розмірі 1020 гривень за кожне таке неподання
або несвоєчасне подання.
Платнику єдиного податку-юридичній особі повернуто аванс. Які особливості
формування доходу?
Доходом платника єдиного податку для юридичної особи є будь-який дохід,
включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом
податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій);
матеріальній або нематеріальній формі.
Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів у
грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання акта приймання-передачі
безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).
При цьому, до складу доходу не включаються, зокрема, суми коштів (аванс,
передоплата), що повертаються покупцю товару (робіт, послуг) – платнику єдиного податку
та/або повертаються платником єдиного податку покупцю товару (робіт, послуг), якщо таке
повернення відбувається внаслідок повернення товару, розірвання договору або за листомзаявою про повернення коштів.
Отже, якщо зарахування та повернення авансу відбулося в одному звітному періоді та
за умови розірвання договору, такі кошти не включаються до складу доходу юридичної особи
– платника єдиного податку та не відображаються у податковій декларації.
У разі якщо повернення коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня
оплата (аванс) за товари (роботи, послуги), відбулося в іншому податковому періоді, то
необхідно включити такий аванс до складу доходу у звітному періоді, в якому відбулося
зарахування вказаних коштів, та здійснити перерахунок доходу у податковому періоді, в
якому відбулось їх повернення.
Такий перерахунок здійснюється шляхом подання уточнень до раніше поданої
податкової декларації або уточнення показників у складі звітної податкової декларації за
наступний податковий період.
Зазначена норма передбачена п.п. 2 п. 292.1, п.п. 5 п. 292.11, п. 292.6 ст. 292
Податкового кодексу.
Працівник отримав від підприємства товари безкоштовно: чи необхідно
оподатковувати?
Об'єктом оподаткування фізичної особи - резидента є загальний місячний (річний)
оподатковуваний дохід, зокрема, дохід, отриманий як додаткове благо (крім випадків,
передбачених ст. 165 Кодексу) у вигляді вартості безоплатно отриманих товарів (робіт,
послуг), визначеної за правилами звичайної ціни, а також суми знижки звичайної ціни
(вартості) товарів (робіт, послуг), індивідуально призначеної для такого платника податку.
Під час нарахування (надання) доходів у будь-якій негрошовій формі базою
оподаткування є вартість такого доходу, розрахована за звичайними цінами, правила
визначення яких встановлені згідно з цим Кодексом, помножена на коефіцієнт, який
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обчислюється за такою формулою: К = 100 : (100 - Сп), де К - коефіцієнт; Сп - ставка податку,
встановлена для таких доходів на момент їх нарахування.
Крім того, дохід, отриманий платником у вигляді додаткового блага, є об'єктом
оподаткування військовим збором за ставкою 1,5%.
Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь
платника податку, зобов'язаний утримувати податок на доходи фізичних осіб та військовий
збір із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи відповідні ставки податку і збору.
Отже, у разі якщо підприємством безоплатно передаються працівнику товари, то їх
вартість включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу працівника
як додаткове благо та оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим
збором на загальних підставах за ставками 18% та 1,5%.
При цьому для військового збору не передбачено застосування коефіцієнта,
визначеного п. 164.5 ст. 164 Кодексу.
Зазначена норма передбачена пп. 163.1.1 ст. 163, пп. 164.2.17 "е", п. 164.5 ст. 164, пп.
168.1.1 ст. 168, пп. 1.2 п. 16 1 підрозд. 10 розд. XX Податкового кодексу України.
Продовження дії ліцензій закладів громадського харчування на торгівлю
алкогольними напоями під час карантину
Законом України від 04.12.2020 № 1071-IX «Про соціальну підтримку застрахованих
осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних
заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» внесено зміни
до Закону України №481 «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються
в електронних сигаретах, та пального».
Зокрема встановлено, що:
ліцензії закладів громадського харчування на роздрібну торгівлю алкогольними
напоями, термін дії яких закінчився під час карантину та обмежувальних заходів, пов'язаних із
поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, вважаються
такими, що продовжують свою дію на період карантину та обмежувальних заходів, а також
протягом трьох місяців з дня його закінчення;
під час карантину та обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням на території
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, а також протягом трьох місяців з дня його
закінчення, не призупиняється дія ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями для
закладів громадського харчування.
Статтею 1 Закону № 481 встановлено, що роздрібна торгівля - діяльність по продажу
товарів безпосередньо громадянам, у тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших
суб'єктах господарювання громадського харчування;
Відповідно до Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та
якості харчових продуктів» заклад громадського харчування – це ресторан, бар, кафе, їдальня,
закусочна, піцерія, кулінарія, кіоск.
При державній реєстрації суб'єкт господарювання зазначає вид економічної діяльності,
встановлений Національним класифікатором України «Класифікація видів економічної
діяльності». Цим класифікатором передбачена група діяльності - «Діяльність ресторанів,
надання послуг мобільного харчування».
Тобто, відповідно до чинного законодавства, заклади громадського харчування
здійснюють діяльність, яка в Національному класифікаторі визначена як «Діяльність
ресторанів, надання послуг мобільного харчування».
З огляду на наведене, положення Закону № 481 щодо продовження на час карантину дії
ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями мають розповсюджуватися на:
- ліцензії, видані суб'єктам господарювання, у яких основним видом діяльності є
«Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування»;
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- ліцензії, в частині зазначених в додатку до них РРО, які встановлені в місцях, де
суб'єкт господарювання здійснює неосновний вид діяльності - «Діяльність ресторанів, надання
послуг мобільного харчування».
Як здійснюється електронний документообіг між платником податків та
податковим органом, та в яких випадках він припиняється?
Відповідно до змін, внесених Законом України від 14 липня 2020 року № 786-IX «Про
внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету
та спрощення роботи фізичних осіб – підприємців», які набрали чинності 07.11.2020, ст. 42
Податкового кодексу України доповнено новим п. 42.6, згідно з яким електронний
документообіг між платником податків та контролюючим органом здійснюється відповідно до
ПКУ, законів України від 22 травня 2003 року № 851-IV «Про електронні документи та
електронний документообіг», від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронні довірчі
послуги» без укладення відповідного договору.
Керівник платника податків визначає, змінює перелік уповноважених осіб платника
податків, які наділяються правом підписання, подання, отримання ними документів та
інформації через електронний кабінет від імені платника податків, та визначає їхні
повноваження.
Платник податків стає суб’єктом електронного документообігу після надсилання до
контролюючого органу першого будь-якого електронного документа у встановленому
форматі.
Електронний документообіг між платником податків та контролюючим органом
припиняється виключно у випадках:
отримання інформації від кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг про
завершення строку чинності (або скасування) кваліфікованого сертифіката відкритого ключа
керівника платника податків;
отримання інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань про зміну керівника платника податків;
отримання інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань про державну реєстрацію припинення юридичної
особи;
наявності в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків інформації про
припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця чи незалежної
професійної діяльності фізичної особи;
наявності в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків інформації про
закриття реєстраційного номера облікової картки платника податків у зв’язку зі смертю.
Що означає ”первинна реєстрація РРО”?
Відповідно до Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування
реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі громадського харчування та послуг»
суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій або безготівковій
формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу
товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі громадського харчування та послуг, а також операції
з приймання готівки для подальшого її переказу зобов’язані застосовувати реєстратори
розрахункових операцій що включені до Державного реєстру РРО та/або програмні
реєстратори розрахункових операцій, з додержанням встановленого порядку їх застосування.
Постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 року № 1315 «Про
затвердження Положення про Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій»
визначено, що Реєстр РРО – перелік моделей РРО, їх модифікацій вітчизняного та іноземного
виробництва, які відповідають вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів,
пройшли державну сертифікацію і дозволені для застосування під час здійснення
розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.
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Положенням встановлено, що Реєстр РРО складається з двох частин, які містять:
перша – перелік моделей, дозволених до первинної реєстрації в контролюючих органах;
друга – перелік моделей, строк первинної реєстрації (дії сертифікатів відповідності)
яких закінчився.
Такі моделі повторно включаються до першої частини Реєстру РРО в порядку,
встановленому для первинної реєстрації моделі.
Строк первинної реєстрації моделі – граничний строк, до закінчення якого дозволяється
реєструвати в контролюючих органах конкретні моделі, що раніше не були зареєстровані,
який визначається згідно із строком дії сертифіката відповідності моделі з конкретною
версією внутрішнього програмного забезпечення.
Згідно з Порядком реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що
застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2016 № 547, реєстрації в контролюючому
органі підлягають РРО, модифікації яких включені до Реєстру РРО, з урахуванням сфер їх
застосування та за умови, що строк служби, установлений у технічній документації на РРО, не
вичерпався, а також з урахуванням строків первинної реєстрації, установлених Реєстром РРО.
Враховуючи викладене, первинна реєстрація РРО в контролюючому органі означає, що
реєстрація цього РРО здійснюється вперше. Первинній реєстрації підлягають моделі
(модифікації) РРО, що містяться у першій частині Реєстру РРО та раніше не були
зареєстровані, тобто які не експлуатувалися (нові).
Інформацію про РРО, первинну реєстрацію яких заборонено, містить друга частина
Реєстру РРО. Модель (модифікація) РРО, що знаходиться в другій частині Реєстру РРО, може
використовуватись його власником або орендарем до закінчення семирічного з моменту
введення в експлуатацію але не більше дев’яти років від дати випуску, строку служби такого
РРО, встановленого Порядком доопрацювання електронних контрольно-касових апаратів,
затвердженим рішенням Державної комісії з питань впровадження електронних систем і
засобів контролю та управління товарним і грошовим обігом при Кабінеті Міністрів України
від 30 листопада 1999 року № 11.
Отже, якщо РРО на момент його придбання або взяття в оренду суб’єктом
господарювання, знаходиться у другій частині Реєстру РРО, то такий РРО не підлягає
реєстрації в контролюючих органах.
Платник порушив податкове законодавство. Чи застосовуються штрафні санкції
та пеня протягом карантинного періоду?
Відповідно до розд. ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу за порушення
податкового законодавства, вчинені протягом періоду з 01 березня 2020 року по останній
календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого
Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на
території України коронавірусної хвороби (COVID-19), штрафні санкції не застосовуються,
крім санкцій за:
порушення вимог до договорів довгострокового страхування життя чи договорів
страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема страхування додаткової
пенсії;
відчуження майна, що перебуває у податковій заставі, без згоди контролюючого
органу;
порушення вимог законодавства в частині:
обліку, виробництва, зберігання та транспортування пального, спирту етилового,
алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
цільового використання пального, спирту етилового платниками податків;
обладнання акцизних складів витратомірами-лічильниками та/або рівномірамилічильниками;

13
здійснення функцій, визначених законодавством у сфері виробництва і обігу спирту,
алкогольних напоїв та тютюнових виробів, пального;
здійснення суб’єктами господарювання операцій з реалізації пального або спирту
етилового без реєстрації таких суб’єктів платниками акцизного податку;
порушення нарахування, декларування та сплати податку на додану вартість, акцизного
податку, рентної плати.
Також, протягом періоду з 01 березня 2020 року по останній календарний день місяця
(включно), в якому завершується дія карантину, платникам податків не нараховується пеня, а
нарахована, але не сплачена за цей період пеня підлягає списанню.

Декларування 2021

Громадянин продав у 2020 році один легковий автомобіль. Чи необхідно йому
подавати річну декларацію про майновий стан і доходи?
Порядок оподаткування операцій з продажу або обміну об’єктів рухомого майна
визначено ст. 173 ПКУ, відповідно до п. 173.1 якої дохід платника податку від продажу або
обміну об’єкта рухомого майна протягом звітного податкового року оподатковується за
ставкою 5 відсотків.
Згідно з п. 173.2 ст. 173 ПКУ як виняток із положень п. 173.1 ст. 173 ПКУ, дохід,
отриманий платником податку від продажу або обміну протягом звітного року одного з
об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, не
підлягає оподаткуванню.
Дохід, отриманий платником податку від продажу або обміну протягом звітного року
другого об’єкта рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або
мопеда, підлягає оподаткуванню за ставкою 5 відсотків.
Дохід, отриманий платником податку від продажу або обміну протягом звітного року
третього та наступних об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або
мотоцикла, та/або мопеда або іншого транспортного засобу підлягає оподаткуванню за
ставкою 18 відсотків.
Враховуючи викладене, якщо фізична особа отримала дохід від продажу протягом
звітного року одного легкового автомобіля, то такий дохід не оподатковується податком на
доходи фізичних осіб, тобто у фізичної особи не виникає обов’язку щодо сплати податку.
Подавати річну декларацію про майновий стан і доходи у такому випадку не потрібно.
У яких випадках громадяни звільняються від обов’язкового подання податкової
декларації про майновий стан і доходи?
Згідно зі ст. 179 Податкового кодексу платники податку звільняються від обов’язку
подання податкової декларації про майновий стан і доходи в таких випадках:
а) 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;
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;
б) в інших випадках, визначених розділом 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 розділом IV ПКУ не включаються до загального
місячного (річного) оподатковуваного доходу;
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виключно від податкових агентів незалежно від виду.
Податкова знижка за надання медичної допомоги з метою запобігання поширенню
на території України коронавірусу. Затверджено перелік товарів протиепідемічного
призначення.
Право платника ПДФО на податкову знижку, підстави для її нарахування, перелік
витрат, дозволених до включення до податкової знижки визначені ст. 166 ПКУ.
Так, відповідно до п.п. 166.3.2 п. 166.3 ст. 166 ПКУ, платник ПДФО має право
включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника ПДФО за
наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164
ПКУ, суму коштів або вартість майна, переданих платником ПДФО у вигляді пожертвувань
або благодійних внесків неприбутковим організаціям, зареєстрованим в Україні та внесеним
до Реєстру неприбуткових організацій та установ на дату передачі таких коштів та майна, у
розмірі, що не перевищує 4 % суми його загального оподатковуваного доходу такого звітного
року.
Водночас, з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної
хвороби (COVID-19) Законом України від 30 березня 2020 року № 540-IX «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних
та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» із
змінами та доповненнями внесено зміни, зокрема, до п. 11 підрозділу 1 розділу XX «Перехідні
положення» ПКУ, згідно з якими за результатами 2020 року, при реалізації права на податкову
знижку відповідно до положень ст. 166 ПКУ, сума коштів або вартість лікарських засобів для
надання медичної допомоги хворим, дезінфекційних засобів і антисептиків, медичного
обладнання, засобів індивідуального захисту, медичних виробів для скринінгу хворих,
розхідних матеріалів для надання медичної допомоги, медичних виробів, лабораторного
обладнання, розхідних матеріалів, реагентів для лабораторних досліджень; медичних виробів,
лабораторного
обладнання,
розхідних
матеріалів
для
інфекційних
відділень,
патологоанатомічних відділень тощо, засобів особистої гігієни, продуктів харчування та/або
товарів за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, які добровільно
перераховані (передані) громадським об'єднанням та/або благодійним організаціям та/або
центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони
здоров'я, та/або іншим центральним органам виконавчої влади, які реалізують державну
політику у сферах санітарного та епідемічного благополуччя населення, контролю якості та
безпеки лікарських засобів, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним
захворюванням, та/або особі, уповноваженій на здійснення закупівель у сфері охорони
здоров'я, та/або закладам охорони здоров'я державної та/або комунальної власності, та/або
структурним підрозділам з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій протягом карантину, що запроваджений Кабінетом
Міністрів України у порядку, встановленому законом, на всій території України з метою
запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19),
включається до податкової знижки у повному обсязі без урахування обмежень, визначених
п.п. 166.3.2 п. 166.3 ст.166 ПКУ.
Таким чином, до витрат платника податків, понесених з метою запобігання поширенню
на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), за результатами 2020 року
включатиметься сума коштів або вартість товарів, які добровільно перераховані (передані) як
благодійність, зокрема, відповідним організаціям та/або органам виконавчої влади, закладам
охорони здоров'я, тощо.
При цьому перелік товарів (в тому числі лікарських засобів, медичних виробів, тощо),
витрати на які включатимуться до податкової знижки в повному обсязі, визначений
Постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року №1319.
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У податковій Бердянська нагадують власникам земельних паїв про обов’язок
декларувати доходи
Податківці нагадують мешканцям сільської місцевості про обов’язок задекларувати
доходи, отримані у 2020 році.
Насамперед, доходи повинні задекларували власники земельних паїв площею понад 2
га у разі надання їх в оренду. Окрім того, подати річну податкову декларацію зобов’язані
мешканці громад, які минулого року отримали доходи від здачі в оренду
сільськогосподарської техніки чи від обробітку землі власною технікою в період сезонних
польових робіт з комерційною метою, тобто на оплатній основі.
Бердянська ДПІ пропонуює декларантам для подання декларації скористатися
можливостями Електронного кабінету.
Зокрема, на офіційному вебпорталі ДПС в Електронному кабінеті у розділі «ЕК для
громадян» працює електронний сервіс «Декларація про майновий стан і доходи».
За допомогою цього сервісу можна заповнити декларацію та надіслати її до
контролюючого органу в електронному вигляді з копіями первинних документів, зокрема, для
використання права на податкову знижку.
Нагадаємо, що подавати декларацію про майновий стан і доходи за минулий рік –
конституційний обов’язок громадян (ч. 2 ст. 67 Конституції України).
За вибором платника податків декларація подається за місцем своєї податкової адреси
особисто або уповноваженою на це особою; поштою або засобами електронного зв’язку.
Що потрібно знати про оподаткування отриманої спадщини?
Бердянська ДПІ інформує, що оподаткування спадщини та подарунків залежить від
ступеня споріднення спадкоємця та спадкодавця, а також від резидентського статусу цих осіб.
Так, відповідно до підпункту «а» п.п. 174.2.1 пункту 174.2 статті 174 Податкового
кодексу України (далі – ПКУ) об’єкти спадщини (дарування), що успадковуються членами
сім’ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення оподатковуються за нульовою
ставкою податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО).
Керуючись п.п. 174.2.2 п. 174.2 ст. 174 ПКУ вартість будь-якого об’єкта спадщини, що
успадковується спадкоємцями, які не є членами сім’ї спадкодавця першого та другого
ступенів споріднення, оподатковується за ставкою ПДФО 5 відсотків.
Таким чином, фізичні особи – резиденти, які отримують спадщину (подарунок) від
фізичної особи – резидента, але не відносяться до членів сім’ї першого та другого ступенів
споріднення, сплачують ПДФО за ставкою 5 % від вартості будь-якої спадщини (подарунка).
Об’єкти спадщини, що успадковуються спадкоємцем від спадкодавця – нерезидента, та
об’єкти спадщини, що успадковуються спадкоємцем – нерезидентом від спадкодавця –
резидента оподатковуються ПДФО за ставкою 18 відсотків.
Фізичні особи, які отримали спадщину, що оподатковується ПДФО за ставкою 5 та 18
відсотків зобов’язані подати податкову декларацію про майновий стан і доходи у якій
включити суми таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу й визначити
податкові зобов’язання з ПДФО та з військового збору.
Фізичні особи, які отримали у спадщину (подарунок) об’єкти спадщини (подарунок),
що оподатковуються за нульовою ставкою ПДФО, декларацію про майновий стан і доходи
можуть не подавати, якщо у них відсутні інші підстави для подання такої декларації.
Цьогоріч, граничний термін подання декларації 30 квітня 2021 року. Податкову
декларацію платникам необхідно подавати до податкового органу за місцем своєї податкової
адреси.
На сьогодні громадяни мають можливість подати таку декларацію не відвідуючи
податкову інспекцію, а скориставшись Електронним кабінетом. У разі подання декларації в
електронній формі з використанням електронного підпису необхідно здійснити таке
відправлення не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає такий граничний
строк. При цьому, як і раніше декларацію можна надіслати поштою з повідомленням про
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вручення та з описом вкладення - не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного
строку подання податкової декларації, і звичайно подати до контролюючого органу особисто
або уповноваженою на це особою.

Головне управління ДПС у Запорізькій області

Програма розвитку запорізького підприємництва та РРО у 2021 році – про що
говорили представники влади і запорізької бізнес спільноти?
У Запоріжжі під керівництвом голови Запорізької облдержадміністрації Олександра
Старуха відбулося перше у цьому році засідання координаційної ради з питань розвитку
підприємництва. Участь у заході взяли начальник Головного управління ДПС у Запорізькій
області Роман Афонов, Президент ЗОСППР "Потенціал" Олександр Головко, Президент
торгово-промислової палати Володимир Шамілов, представники обласної влади, податкової
служби, громадських об'єднань та бізнесу.
Однією із тем обговорення стали зміни у застосуванні реєстраторів розрахункових
операцій. Презентуючи новації, начальник управління податкового аудиту Головного
управління ДПС у Запорізькій області Дмитро Шепель зосередив увагу на умовах перебування
підприємців у групах спрощеної системи оподаткування, запровадження в практичній
діяльності касової техніки та наголосив на основних перевагах програмних РРО.
Так, у 2021 році РРО не застосовують платники єдиного податку першої групи, для
другої-четвертої груп термін обов'язкової роботи з РРО перенесено до 2022 року. Цього року
використовують касові апарати та програмні РРО підприємці другої-третьої груп, дохід яких
перевищує 1 мільйон 320 тисяч гривень або діяльність зосереджена на наданні платних послуг
у сфері охорони здоров'я, реалізації технічно складних побутових товарів, що підлягають
гарантійному ремонту, лікарських засобів, виробів медичного призначення, ювелірних та
побутових виробів з дорогоцінних металів і каміння.
Дане питання викликало жваву дискусію, під час якої представники підприємництва та
профільних організацій отримали відповіді на свої питання та акцентували увагу на
важливості продовження роз'яснювальної роботи щодо впровадження РРО.
Як наголосив очільник ДПС регіону Роман Афонов, податкова служба – це, передусім,
сервісний орган, тому серед пріоритетів визначені надання якісних послуг, розвиток онлайн
взаємодії за допомогою сучасних ІТ-рішень. Поряд із цим в центрі уваги податківців –
детінізація трудових відносин, легалізація заробітних плат та впорядкування ринку
підакцизної продукції. Роман Афонов також повідомив, що для ефективної співпраці з
об’єднаними територіальними громадами стосовно наповнення місцевих бюджетів
найближчим часом будуть проведені робочі зустрічі та налагоджена взаємодія.
У ході засідання учасники розглянули та внесли зауваження до проекту комплексної
програми розвитку малого і середнього підприємництва регіону на 2021-2023 роки, яка
ґрунтується на реалізації стимулюючих заходів, у тому числі, для подолання негативних
наслідків карантину та подальшу підтримку представників запорізького бізнесу.
Крім того, члени координаційної ради обговорили проект нових правил торгівлі на
ринках, що передбачає зменшення регуляторного тиску на суб'єктів господарювання. Зокрема,
пропонується виключити норми обов'язковості сплати ринкового збору, сертифікації
продукції, а також встановити можливість розрахунків з використанням електронних
платіжних засобів тощо.
Підписуйтесь
на
офіційну
сторінку
ДПС
у
Facebook:
https://www.facebook.com/TaxUkraine/.
Продаж алкоголю і тютюну: за які порушення запорізьким підприємцям
донараховано 16,5 мільйона гривень штрафів?
Упродовж минулого року фахівці податкової служби регіону провели 299 перевірок
підприємств і підприємців, які торгують алкогольною і тютюновою продукцією. За виявлені
порушення вимог законодавства, що регулюють виробництво і обіг підакцизних товарів, було
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донараховано 16,5 мільйона гривень штрафних санкцій. Про це повідомив начальник
Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.
Найчастіше суб'єкти господарювання не дотримувались обмежень щодо продажу
алкоголю і сигарет неповнолітнім та торгівлі у невизначених для цього місцях – виявлено 122
випадки та нараховано фінансових санкцій на суму 830 тисяч гривень.
На другому місці – роздрібний продаж алкогольних напоїв без відповідних ліцензій –
зафіксовано 55 порушень, за які продавців притягнуто до відповідальності у вигляді штрафів у
розмірі 949 тисяч гривень.
Також встановлено 37 фактів реалізації алкоголю за цінами, нижчими від мінімально
встановлених. Санкції за ці порушення склали 370 тисяч гривень.
За безліцензійну торгівлю уроздріб тютюновими виробами 20 підприємцям доведеться
сплатити 346,6 тисячі гривень. За продаж сигарет за цінами, вищими від максимальних
роздрібних, 14 платників оштрафовані на суму 140 тисяч.

Крім того, в ході перевірок були виявлені інші порушення:
– зберігання, реалізація алкогольних напоїв без марок акцизного податку або з
підробленими марками – виявлено 10 фактів, загальна сума санкцій – 170 тисяч;
– роздрібна торгівля алкогольними напоями через касовий апарат, не зазначений у
ліцензії – 9 порушень, сума донарахувань 1 мільйон 366 тисячі;
– зберігання, реалізація тютюнових виробів без марок акцизного податку або з
підробленими марками – 5 випадків, фінансові санкції – 7 мільйонів 291,5 тисячі;
– заниження податкових зобов'язань з акцизного податку – 2 порушення на 10,7 тисячі
гривень.
– один факт зберігання тютюнових виробів в місцях, не внесених до Єдиного реєстру.
За це порушення суб'єкта господарювання притягнуто до відповідальності у вигляді штрафних
санкцій на суму 4 мільйони 327 тисяч гривень.
Нагадуємо, суб'єкти господарювання усіх форм власності можуть торгувати
алкогольними напоями та тютюновими виробами виключно за наявності відповідних ліцензій.
Плата за ліцензії здійснюється щоквартально, рівними частинами, і зараховується до місцевих
бюджетів. За нелегальну реалізацію підакцизних товарів передбачена відповідальність.
Підписуйтесь
на
офіційну
сторінку
ДПС
у
Facebook:
https://www.facebook.com/TaxUkraine/.
Телефонні аферисти ошукують приазовських платників!
Останнім часом у Запорізькій області розширилася "географія" використання
шахрайської схеми, коли до підприємця надходить СМС або дзвінок "з податкової" із
сумнівними пропозиціями.
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Цього разу під атаку зловмисників потрапили платники податків Приазовського
району. До суб'єктів підприємництва телефонували невстановлені особи, які від імені
керівництва податкової служби територіального органу пропонували надати фінансову
допомогу нібито з метою уникнення проведення податкової перевірки.
Застерігаємо платників, подібні прохання – це одна із незаконних схем заволодіння
коштами. Тому закликаємо ретельно перевіряти інформацію, не перераховувати гроші і у
таких випадках одразу повідомляти правоохоронні органи.
Підписуйтесь
на
офіційну
сторінку
ДПС
у
Facebook:
https://www.facebook.com/TaxUkraine/.
Запорізькі торговці підакцизними товарами поповнили місцеві бюджети на 27
мільйонів
З початку року запорізькі підприємці і компанії, які торгують уроздріб алкогольною і
тютюновою продукцією, спрямували до місцевих бюджетів 27 мільйонів гривень акцизного
податку. Надходження перевищили минулорічні на 12 мільйонів.
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман
Афонов, на території регіону зареєстровано три тисячі суб'єктів господарювання, які
реалізують підакцизні товари та сплачують з них п'ять відсотків податку.
Для продажу алкоголю і тютюну вони отримали ліцензії. Лише у січні фахівці
податкової служби видали 423 документи, до скарбниць надійшло 3,3 мільйона гривень.
Зокрема, представники торговельних мереж, магазинів, закладів громадського харчування
придбали 232 ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 191 – на
реалізацію тютюнових виробів.

Упродовж січня податківці провели 20 перевірок суб'єктів господарювання з питань
дотримання вимог законодавства, що регулює виробництво і обіг підакцизних товарів. За
виявлені порушення донараховано штрафних санкцій у сумі 2,3 мільйона гривень.
Нагадаємо, для легального виробництва, оптового та роздрібного продажу алкогольних
напоїв, тютюнових виробів та пального запорізькі платники можуть отримати ліцензії у
Головному управлінні ДПС у Запорізькій області.
Підписуйтесь
на
офіційну
сторінку
ДПС
у
Facebook:
https://www.facebook.com/TaxUkraine/.
Актуальні новації законодавства: навчальний модуль для фахівців податкової
служби
З початком року податкове законодавство набуло змін. Тож, для надання якісних
сервісних послуг та адміністрування податків і зборів співробітники Головного управління
ДПС у Запорізькій області підготували для колег навчальний модуль, який дозволить
актуалізувати та узагальнити інформацію щодо оновлених норм.
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Три дні поспіль фахівці служби брали участь у профільних тренінгах та семінарах.
Зокрема, тематика занять стосувалася нововведень в адмініструванні податку на прибуток,
податку на додану вартість, податку на доходи фізичних осіб, єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, єдиного податку для фізичних осібпідприємців спрощеної системи оподаткування.
Крім того, на семінарах розглядалися питання запровадження концепції притягнення до
відповідальності платників податку за податкові правопорушення за умови доведення його
вини, а також основні аспекти методології виявлення та опрацювання податкових ризиків в
частині податкового контролю за трансфертним ціноутворенням та інші зміни податкового
законодавства.
Проходження навчального модулю стало одним з етапів підвищення кваліфікаційних
знань фахівців служби та ефективним інструментом підвищення якості роботи податкової
служби регіону.
Підписуйтесь
на
офіційну
сторінку
ДПС
у
Facebook:
https://www.facebook.com/TaxUkraine/.
Запорізькі добувні компанії і підприємства-водокористувачі збільшили рентні
відрахування на 684 тисячі
У січні від запорізьких підприємств до бюджетів усіх рівнів надійшло 693 тисячі
гривень плати за спеціальне використання води. Зокрема, до державного бюджету спрямовано
381 тисячу, до місцевих скарбниць – 312 тисяч.
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман
Афонов, у порівнянні з відповідним періодом 2020 року надходження збільшились на 30
тисяч, в тому числі до державного бюджету – на 16 тисяч, до місцевих – на 14 тисяч.

Крім того, з початку року запорізькі суб'єкти господарювання спрямували 1 мільйон
140 тисяч гривень рентної плати за користування надрами, що на 654 тисячі або на 35
відсотків більше, ніж у січні минулого року. Відповідно до бюджетного розподілу державна
скарбниця отримала 790 тисяч, спецфонди місцевих бюджетів – 350 тисяч.
Усього станом на початок лютого на території регіону зареєстровано 605 платників
рентної плати за користування надрами та 546 компаній-водокористувачів.
Нагадаємо, базою оподаткування рентною платою за користування надрами для
видобування корисних копалин є вартість обсягів видобутих корисних копалин (мінеральної
сировини), яка окремо обчислюється для кожного виду на базових умовах поставки. Також
платниками рентної плати за користування надрами є суб'єкти господарювання, які
використовують ділянки надр для зберігання природного газу, нафти, газоподібних та інших
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рідких нафтопродуктів, витримування виноматеріалів,
винопродукції та іншого.
Підписуйтесь
на
офіційну
сторінку
https://www.facebook.com/TaxUkraine/.

виробництва
ДПС

у

і

зберігання
Facebook:

Про зміни у застосуванні РРО – діалог без посередників
Останнім часом питання застосування РРО фізичними особами-платниками єдиного
податку викликало чималий резонанс у суспільстві. Тож, запорізькі податківці, аби уникнути
поширення недостовірної інформації, налагоджують прямий діалог з тими підприємцями,
яких стосуються законодавчі зміни та інформують тих, хто застосовувати реєстратори
розрахункових операцій не зобов’язаний.
Так, протягом січня фахівці управління аудиту Головного управління ДПС у
Запорізькій області провели масштабну роз’яснювальну роботу для працівників та
відвідувачів ринків і торгівельних центрів регіону. Під час спілкування з підприємцями
податківці наголошували на тому, що до 1 січня 2022 року РРО не застосовуються платниками
єдиного податку другої-четвертої груп, обсяг доходу яких протягом календарного року не
перевищує 220 розмірів мінімальної заробітної плати, незалежно від обраного виду діяльності,
крім тих, які надають платні послуги у сфері охорони здоров'я, здійснюють реалізацію
технічно складних побутових товарів; лікарських засобів, виробів медичного призначення;
ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і каміння.
Також податківці інформували платників про переваги застосування програмних РРО
та скасування окремих штрафних санкцій.
Крім того, під час зустрічей підприємці отримали від фахівців податкової служби
відповіді на проблемні питання, які виникають у них під час провадження господарської
діяльності.
Підписуйтесь
на
офіційну
сторінку
ДПС
у
Facebook:
https://www.facebook.com/TaxUkraine/.
Борги запорізьких роботодавців перед працівниками зросли до 120 мільйонів
Обласна комісія з питань погашення заборгованості із заробітних плат та інших
соціальних виплат проаналізувала динаміку ліквідації боргів роботодавців регіону.
Участь у заході, який проводився в онлайн режимі, взяли голова Запорізької
облдержадміністрації Олександр Старух, представники Запорізької обласної ради, профільних
департаментів ОДА, керівники структурних підрозділів податкової служби області, інших
державних відомств, профспілок та підприємств.
Як повідомив очільник облдержадміністрації Олександр Старух, станом на початок
січня сума невиплачених заробітних плат зросла за минулий рік на 19,6 мільйона та склала
119,6 мільйона гривень. При цьому 40,6 відсотка заборгованості припадає на підприємства
державного сектору економіки.
За даними податкової служби упродовж минулого року податківці разом із
представниками інших органів виконавчої влади проводили спільні засідання комісій та
робочі групи, під час яких заслухано 3358 керівників підприємств, які виплачували зарплату
менше встановленого мінімуму. Завдяки цим заходам та роз'яснювальній роботі у засобах
масової інформації 3298 компаній і підприємців підвищили рівень виплат своїм
співробітникам.
Під час засідання керівникам органів місцевої влади надано доручення контролювати
роботу щодо забезпечення додержання суб'єктами господарської діяльності законодавства про
оплату праці. Також будуть проведені співбесіди з очільниками підприємств-боржників, що
розташовані на відповідних територіях, за участі керівництва місцевих управлінь
Національної поліції України, податкової служби та представників профспілок і організацій
роботодавців.
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Запорізькі податківці разом зі співробітниками СБУ викрили комерсантів на
незаконних поставках промислової продукції із "ЛНР"
Співробітники управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним
шляхом ГУ ДПС у Запорізькій області у тісній співпраці зі Службою безпеки України у
Запорізькій області розкрили та заблокували масштабні поставки продукції на суму понад 300
мільйонів гривень з тимчасово окупованої Луганщини. Транзит через територію РФ на
українські промислові підприємства організувала група комерсантів.

За результатами проведених заходів встановлено, що ділки протягом 2017-2020 років
налагодили постачання промислових товарів з виробничих потужностей, що знаходяться на
тимчасово окупованій території Луганської області, до металургійних та машинобудівних
підприємств України. Продукцію переправляли через неконтрольовані ділянки кордону
України з РФ на тимчасово окупованій території. У Росії здійснювалась підміна митних
документів, потім товари імпортували в Україну під виглядом продукції російського
виробництва.
Отримані кошти організатори переводили у готівку через низку фіктивних комерційних
структур. Частину грошей переправляли на тимчасово неконтрольовану територію України і
використовували для фінансування окупаційної влади так званої "ЛНР" і незаконних збройних
формувань. СБУ затримали на митниці вантажівку з товаром, розмитнення якого
здійснювалося за підробленими документами і сертифікатами походження.
За результатами проведених правоохоронцями одночасних обшуків у Запорізькій,
Харківській, Донецькій областях і м. Києві за адресами реєстрації та фактичного знаходження
підприємств, які брали участь у протиправній схемі, вилучено комп'ютерну техніку,
бухгалтерську і фінансово-господарську документацію, яка підтверджує протиправну схему
постачання товарів та пересилання коштів. Також вилучено 2,5 мільйона гривень готівкою та
контрафактну продукцію на майже 10 мільйонів гривень.
За даними матеріалами відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину,
передбаченого ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України "Фінансування дій, вчинених з
метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної
влади, зміни меж території або державного кордону України".
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У січні запорізькі бюджети отримали майже 112 мільйонів гривень плати за землю
За перший місяць року до місцевих бюджетів регіону надійшло 111 мільйонів 837 тисяч
гривень плати за землю. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій
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області Роман Афонов, власники і користувачі земельних ділянок збільшили сплату порівняно
з аналогічним періодом минулого року на 32,5 мільйона або на 41 відсоток.
Більшу частину надходжень забезпечили підприємства, установи і організації – 104,2
мільйона, від фізичних осіб скарбниці отримали 7,6 мільйона.

За результатами інформаційного обміну з територіальними підрозділами ГУ
Держгеокадастру у Запорізькій області, Регіонального відділення Фонду державного майна
України, представниками об'єднаних територіальних громад у січні залучено до
оподаткування 10 суб'єктів господарювання, річна сума нарахувань за землі 2868 га склала 542
тисячі гривень.
Крім того, виявлено 2 СГД, які використовували 1,3 га земель без правовстановлюючих
документів. Річна сума нарахувань до бюджету перевищила 18 тисяч.
Стосовно 74 юридичних осіб, які мають заборгованість з плати за землю, до місцевих
рад направлені звернення щодо вилучення земельних ділянок та перерозподілу їх між
платоспроможними суб'єктами господарювання.
Усього в регіоні зареєстровано 9190 землекористувачів-юридичних осіб та 292 тисячі
фізичних осіб.
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За виграними податковими спорами бюджет отримає 57 мільйонів
У січні суди розглянули 59 справ, де однією зі сторін виступали органи ДПС
Запорізької області. На користь податкової служби винесено 43 рішення на суму 57 мільйонів
гривень, що складає 73 відсотки від кількості справ та 39 відсотків – від суми.
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За позовами суб'єктів господарювання до податкового відомства про визнання
недійсними податкових повідомлень-рішень на користь держави ухвалено 12 рішень на суму
20,5 мільйона, платники виграли 15 справ на суму 89 мільйонів.
У справах про стягнення податкової заборгованості винесено 25 судових рішень на
суму 36,4 мільйона або 100 відсотків від кількості розглянутих справ цієї категорії. На даний
час до бюджету вже сплачено 5 мільйонів 590 тисяч, у тому числі, за матеріалами про
банкрутство – 760 тисяч, про визнання недійсними податкових повідомлень-рішень – 2
мільйони, у результаті стягнення заборгованості – майже 3 мільйони.
Усього станом на 1 лютого 2021 року на розгляді в судах всіх інстанцій знаходилось
майже три тисячі податкових спорів на загальну суму 4 мільярди 477 мільйонів.
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Повідомлення у месенджерах та телефонні дзвінки: аферисти знову намагаються
ошукати запорізьких підприємців
16 лютого запорізькі суб'єкти підприємництва повідомили, що на їхні телефони
надходять дзвінки та повідомлення у месенджерах із пропозиціями перерахувати кошти за
непроведення податкової перевірки. Невстановлені особи звертаються від імені начальника
Головного управління ДПС у Запорізькій області.
Цього разу аферисти використовують мобільний номер +380 (99) 013 63 96.

Наголошуємо, подібні схеми – це один із способів незаконної наживи на довірливих
громадянах. У разі надходжень таких "пропозицій" не можна переказувати кошти, потрібно
одразу звертатися до правоохоронних органів.
Керівник податкової служби Запорізької області Роман Афонов не телефонує
платникам: будьте пильними – вами маніпулюють шахраї!
Останнім часом в Запорізькій області активізувалися не чисті на руку ділки, які
ошукують представників бізнесу, користуючись новітніми телекомунікаційними розробками.
Шахраї, представляючись керівником податкової служби регіону Романом Афоновим,
виманюють у бізнесменів кошти.
Шановні підприємці, Головне управління ДПС у Запорізькій області взаємодіє з
платниками тільки у законний спосіб. Наше з вами спілкування може відбуватися в різних
форматах – особисто, поштою, он-лайн, телефоном. Однак в жодному з цих випадків вам не
буде телефонувати ані керівник служби, ані його заступники. Тим більше, предметом
обговорення не може бути переведення коштів.
Тож, будьте обережними та критично ставтеся до «прохань» псевдоподатківців. У разі
надходження подібних звернень, одразу ж повідомляйте правоохоронні органи.
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Якщо ж маєте сумніви щодо правомірності дій працівників податкової служби
Запорізької області, телефонуйте до відділу з питань запобігання та виявлення корупції за
номером: (061) 219-05-21.

