Бердянський сектор організації роботи
організаційно-розпорядчого управління
ГУ ДПС у Запорізькій області повідомляє
До уваги платників податків!
Щовівторка з 13:00 до 14:00 за телефоном (06153) 3-84-67 проводиться сеанс «гаряча
лінія». На ваші запитання щодо декларування громадянами доходів, отриманих у 2020 році,
надасть відповідь начальник Бердянського відділу податків і зборів з фізичних осіб та
проведення камеральних перевірок управління податкового адміністрування фізичних осіб
Головного управління ДПС у Запорізькій області Прошутінський Олександр Вячеславович.
Чекаємо Ваших дзвінків!
Детінізація праці: бердянські податківці проводять роз'яснювальні рейди серед
роботодавців
Днями робоча група у складі представників податкової служби, Бердянського
міськрайонного центру зайнятості, управління праці та соціального захисту населення
виконавчого комітету Бердянської міської ради, Пенсійного фонду та фінансового управління
виконкому провела виїзний рейд серед місцевих роботодавців.
Як повідомила начальниця Бердянського відділу камеральних перевірок Головного
управління ДПС у Запорізькій області Оксана Федорова, фахівці служб інформували
представників бізнесу про переваги легальної зайнятості та неприпустимість найму
працівників без оформлення трудових відносин, а також акцентували увагу на необхідності
неухильного дотримання законодавчих вимог щодо укладання трудового договору. Крім того,
спеціалісти наголосили на важливості оподаткування заробітних плат та чіткого дотримання
норм трудового законодавства і карантинних вимог.
Також роботодавцям повідомили про відповідальність за порушення, зокрема, про
передбачені штрафні санкції за неоформлених працівників.

Надання довідки про відсутність заборгованості з платежів
Порядок надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за
справлянням яких покладено на контролюючі органи (далі - Порядок), затверджено наказом
Міністерства фінансів України від 03.09.2018 № 733, зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України 27.09.2018 за № 1102/32554.
Згідно з абзацом першим пункту 3 Порядку для отримання Довідки платник. Подає
заяву про надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням
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яких покладено на контролюючі органи (далі - Заява), форму якої затверджено додатком 2 до
Порядку.
Абзацом шостим пункту 3 Порядку передбачено, що Заява складається з обов'язковим
посиланням на відповідний нормативно-правовий акт, яким передбачено необхідність
підтвердження відсутності заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких
покладено на контролюючі органи, та зазначенням найменування суб'єкта (підприємства,
установи, організації), до якого (якої) Довідку буде подано платником.
Для заповнення таких обов'язкових реквізитів у пунктах 3 та 4 форми Заяви
передбачено відповідні поля.
Зокрема у пункті З форми Заяви передбачено заповнення реквізитів нормативноправового акту, положеннями якого передбачено необхідність підтвердження відсутності у
платника заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі
органи, або надання відповідної довідки.
Найбільш поширеною підставою є Закон України від 25 грудня 2015 року № 922-VIII
«Про публічні закупівлі» (у редакції Закону України від 19 вересня 2019 року № 114-ІХ) (зі
змінами), яким передбачено необхідність підтвердження відсутності у платника
заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів).
Зокрема підпунктом 13 пункту 1 статті 17 цього Закону передбачено, що замовник
приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов'язаний
відхилити тендерну пропозицію учасника або відмовити в участі у переговорній процедурі
закупівлі (крім випадків, зазначених у пунктах 2, 4, 5 частини другої статті 40 цього Закону) в
разі, якщо учасник процедури закупівлі має заборгованість із сплати податків і зборів
(обов'язкових платежів).
Для правильного заповнення Заяви потрібно зазначати усі реквізити нормативноправового акту за уніфікованим шаблоном відображення, необхідні для його ідентифікації:
вид (Закон України або ЗУ (скорочений варіант), постанова Кабінету Міністрів України
або постанова КМУ (скорочений варіант), наказ міністерства, постанова Правління
Національного банку України або постанова Правління НБУ (скорочений варіант);
порядковий номер (знак «№» та арабські або арабсько-римські цифри, знаки «-», «/»);
дату прийняття , оформлену словесно-цифровим (25 грудня 2015 року) або цифровим
способом (25.12.2015);
індивідуальну назву , що зазначається у лапках(«...»).
Отже, на цій підставі заповнений пункт З Заяви матиме вигляд: «3. Довідку прошу
надати відповідно до вимог: Закону України від 25 грудня 2015 року № 922-VІП «Про
публічні закупівлі».
Слід звернути увагу, що неприпустимим є зазначення платниками у пункті З Заяви
посилання на наказ Міністерства фінансів України від 03.09.2018 № 733 «Про затвердження
Порядку надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням
яких покладено на контролюючі органи», оскільки зазначений акт не є підставою для надання
Довідки, а визначає механізм її надання контролюючим органом платнику.
У пункті 4 форми Заяви зазначається найменування суб'єкта (підприємства, установи,
організації), до якого (якої) буде подано Довідку.
Виходячи з вимог статті 90 Цивільного кодексу України юридична особа має своє
найменування (повне або скорочене), яке містить інформацію про її організаційно-правову
форму.
При цьому неприпустимим є зазначення платниками у пункті 4 Заяви, замість
найменування суб'єкта до якого буде подано Довідку, будь-якої іншої інформації, наприклад:
«за вимогою», «не визначено», «тендерному комітету» або власної назви платника, який
звертається із Заявою, зазначеної у пункті 2 цієї ж Заяви .
Отже, при поданні платником Заяви, заповненої з порушенням вимог, необхідно
вказати на помилки та рекомендувати їх негайно виправити з метою подальшого прийняття та
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опрацювання контролюючим органом такої Заяви, а також убезпечення від повторення таких
помилок у майбутньому.
Невідповідність поданої Заяви встановленій законодавством формі або вимогам щодо її
заповнення може бути причиною неприйняття такої Заяви, про що платник негайно
повідомляється у тій самій формі, у якій він звертався із Заявою (особисто, на електронну
адресу, через оператора поштового зв'язку, в Електронний кабінет, а також для оперативності
інформується по телефону) з обов'язковим зазначенням допущених помилок, що стали
причиною неприйняття .
Отже, заповнена з порушенням встановлених вимог Заява не буде прийматися та
опрацьовуватися контролюючим органом відповідно до Порядку та, як наслідок, не буде
здійснюватися перевірка наявності/відсутності заборгованості та надання результату її
розгляду у вигляді Довідки або листа-відмови у її видачі.
Тобто, Довідка надається лише за умови подання платником належним чином
оформленої Заяви, її опрацювання контролюючим органом та за відсутності на дату
формування Довідки заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на
контролюючі органи.

Новини законодавства

Оновлені форми звітності
Бердянська ДПІ повідомляє, що 28 грудня 2020 року набув чинності наказ Міністерства
фінансів України від 09.12.2020 № 752 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів
України від 29 червня 2015 року № 578», зареєстрований у Міністерстві юстиції України
28.12.2020 за № 1303/35586 (далі – наказ № 752), яким внесено зміни до:
► податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця,
затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 578 (зі змінами);
► податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи, затвердженої
наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 578 (зі змінами).
Відповідно до пунктів 2 та 4 наказу № 752 податкові декларації платника єдиного
податку – фізичної особи – підприємця та платника єдиного податку четвертої групи
подаються за формами, затвердженими наказом № 752, за податкові звітні періоди 2021 року.
Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2021 року, але не раніше дня його офіційного
опублікування.
Пунктом 46.6 статті 46 Кодексу визначено, що якщо в результаті зміни правил
оподаткування змінюються форми податкової звітності, до визначення нових форм декларацій
(розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що
настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми
декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.
Податкова декларація подається за звітний період в установлені цим Кодексом строки
контролюючому органу, в якому перебуває на обліку платник податків (пункт 49.1 статті 49
Кодексу).
Згідно з пунктом 49.1 статті 49 Кодексу податковим (звітним) періодом для платників
єдиного податку четвертої групи є календарний рік.
Водночас з метою недопущення зриву кампанії декларування єдиного податку
четвертої групи у 2021 році та реалізації можливості подання податкової звітності платника
єдиного податку четвертої групи в Електронному кабінеті за формою, яка затверджена
наказом № 752, суб’єкти господарювання з метою підтвердження/набуття статусу платника
єдиного податку четвертої групи на 2021 рік можуть подати податкову звітність за формою,
яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 29.06.2015 № 578, у термін,
визначений підпунктом 298.8.1 пункту 298.8 статті 298 Кодексу.
Оновлено форми акцизних накладних та порядок їх заповнення
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Бердянська ДПІ повідомляє, що 27 січня 2021 року набрав чинності наказ Міністерства
фінансів України від 27.11.2020 № 729 «Про затвердження форм заяви про реєстрацію
платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового та/або акцизних
складів, акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на
поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку
спирту етилового, Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної
накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення
(коригування) залишку спирту етилового» (далі - Наказ № 729).
Наказом №729 затверджено нові форми таких документів:
- заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального або спирту
етилового та/або акцизних складів;
- акцизної накладної форми «П» та розрахунку коригування до неї;
- акцизної накладної форми «С» та розрахунку коригування до неї;
- заявки на поповнення (коригування) залишку пального;
- заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового.
Також наказом №729 затверджено новий Порядок заповнення акцизної накладної,
розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку
пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, та визнано таким,
що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 19.06.2019 № 262.

Роз’яснення законодавства

Подайте вчасно звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску підприємцями за себе
Фізичні особи – підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему
оподаткування, формують та подають до податкових органів Звіт про суми нарахованого
доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску самі за себе один раз на рік
до 10 лютого року, наступного за звітним періодом (п. 2 розд. ІІІ «Порядку формування та
подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування», затвердженого наказом МФУ від
14.04.2015 № 435).
Звітним періодом є календарний рік.
Звіт подається за формою № Д5 згідно з додатком 5 до Порядку № 435 із зазначенням
типу форми «початкова».
Тобто, за результатами року підприємці незалежно від обраної системи оподаткування
зобов’язані формувати та подавати до податкових органів за місцем реєстрації «Звіт про суми
нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого ЄСВ» за формою Додаток 5 до
Порядку №435, із зазначенням типу форми «Початкова» до 10 лютого року, наступного за
звітним періодом.
Граничний термін подання Додатку 5 за 2020 рік – 9 лютого 2021 року.
Підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему, звільняються від сплати за
себе єдиного внеску, якщо вони отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або
досягли віку, встановленого ст. 26 Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», та отримують відповідно до закону
пенсію або соціальну допомогу.
Звіт зазначеними особами не подається.
У разі самостійного визначення бази нарахування єдиного внеску підприємці, у тому
числі ті, які обрали спрощену систему, та які отримують пенсію за віком або є особами з
інвалідністю, або досягли віку, встановленого ст. 26 Закону № 1058, та отримують відповідно
до закону пенсію або соціальну допомогу, формують та подають Звіт самі за себе один раз на
рік - до 10 лютого року, наступного за звітним періодом.
У 2021 році роботодавець виплачує матеріальну допомогу: чи необхідно
оподатковувати?
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З метою оподаткування податком на доходи фізичних осіб до загального місячного
(річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються доходи у вигляді
заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового
договору (контракту) (п.п. 164.2.1 ст. 164 Податкового кодексу).
Отже, якщо виплата матеріальної допомоги має систематичний характер і така
допомога надається всім або більшості працівникам, та її виплата передбачена положеннями
про оплату праці найманих працівників (колективним договором, галузевою угодою тощо), то
така матеріальна допомога з метою оподаткування прирівнюється до заробітної плати і вся її
сума включається до загального місячного оподатковуваного доходу і оподатковується за
ставкою 18% і військовим збором за ставкою 1,5%.
Якщо працедавець надає окремим працівникам нецільову благодійну (матеріальну)
допомогу за їх заявами у зв’язку з особистими обставинами, яка носить разовий характер
(наприклад, на вирішення соціально-побутових потреб), то її оподаткування регулюється п.п.
170.7.3 ст. 170 ПКУ.
Згідно п.п. 170.7.3 ст. 170 ПКУ не включається до оподатковуваного доходу сума
нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається резидентами юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного
податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу,
визначеного згідно з абз. першим п.п. 169.4.1 ст. 169 ПКУ (у 2021 році – 3180 гривень).
Сума перевищення допомоги над вказаним розміром включається до загального
місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку з відповідним
оподаткуванням.
Отже, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не
включається, тобто не оподатковується, сума нецільової благодійної допомоги, що надається
роботодавцем, яка сукупно у 2021 році не перевищує 3180 грн., а в частині її перевищення є
об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб (18%) і військовим збором (1,5%)
на загальних підставах.
Підтримка бізнесу в період карантину. Які суми боргу списуються податковим
органом?
Для підтримки бізнесу під час карантинних заходів, передбачено:
- списання податкового боргу платникам податків без подання заяви, якщо його
сукупний розмір за усіма податками і зборами не перевищує 3060 грн.(включно) станом на
01.11.2020 року та такий борг залишився несплаченим/непогашеним станом на дату списання,
- списання пені та штрафних санкцій у разі погашення платниками податків
податкового боргу, що виник станом на 01.11.2020 року, протягом 6 місяців з дня набрання
чинності Законом №1072 та за умови сплати поточних податкових зобов’язань (крім
випадків,визначених Законом №1072),
- списання за заявою платника несплачених станом на 01.12.2020 року сум недоїмки з
єдиного внеску за період з 01.01.2017 до 01.12.2020, а також штрафів та пені, нарахованих на
ці суми недоїмки, нараховані: - фізичним особам - підприємцям (крім підприємців, які обрали
спрощену систему оподаткування); - особам, які провадять незалежну професійну діяльність; членам фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають
страхуванню на інших підставах.
Таке списання здійснюється, якщо зазначеними платниками не отримано дохід
(прибуток) від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб, та за
умови подання до 1 березня 2021 року заяви та відповідних документів.
Як підприємці сплачують єдиний податок на період лікарняного?
Підприємці - платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують
працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку, зокрема, за період хвороби,
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підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше
календарних днів.
Інформація про терміни втрати працездатності з обов’язковим додаванням копії листка
непрацездатності подається до податкового органу за заявою у довільній формі (п. 295.5 ст.
295, п.п. 298.3.2 ст. 298 Податкового кодексу).
Заяву щодо терміну втрати працездатності з обов’язковим додаванням копії листка
непрацездатності необхідно подавати одразу після закінчення лікарняного.
Нагадаємо, що платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний
податок авансовими внесками не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. Такі платники
єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь звітний
період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.
Слід зазначити, що за періоди з 1 грудня по 31 травня 2021 року підприємці, які обрали
спрощену систему оподаткування і належать до першої групи платників єдиного податку,
тимчасово звільняються від нарахування та сплати єдиного податку та ЄСВ за себе.
Платні послуги у сфері охорони здоров’я. Чи обов’язкові РРО?
З 1 січня 2021 року при проведенні розрахункових операцій за надані платні послуги у
сфері охорони здоров’я необхідно обов’язково застосовувати РРО та/або ПРРО.
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 (ст. 9 Закону України від 06.07.1995 № 265/95-ВР «Про
застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»).
Якщо сімейний лікар, зареєстрований приватним підприємцем отримує кошти на
власний рахунок, застосувати РРО не потрібно.
Маєте заборгованість не більше 6800 гривень? Дізнайтесь, як відстрочити
Податковий борг платників податків-фізичних осіб, у тому числі самозайнятих осіб,
який станом на 01 грудня 2020 року не перевищує 6 800 гривень, може бути відстрочений до
29 грудня 2021 року за заявою платника у сумі, яка залишилася не погашеною на дату надання
відстрочення.
При цьому, відстрочення надається без нарахування процентів за користування таким
відстроченям та буде здійснюватися платникам, які станом на 01 грудня 2020 року мали
податковий борг за усіма податками та зборами, загальна сума якого сукупно за усіма місцями
обліку не перевищує 6800 гривень і залишився несплаченим станом на дату подання
платником заяви до податкового органу.
Заява про відстрочення надається платником у довільній формі та якщо у платника
наявний податковий борг, що обліковується у декількох територіальних органах податкової
служби, то заява надається до кожного такого органу окремо.
У разі відповідності платника критеріям, визначеним Законом №1072, до ІТС вноситься
графік відстрочення сплати до 29 грудня 2021 року та якщо платником погашено суму
відстроченого податкового боргу у повному обсязі раніше, ніж 29 грудня 2021 року, платник
подає до податкового органу заяву у довільній формі щодо скорочення терміну відстрочення.
У разі погашення платником податків повної суми відстроченого податкового боргу не
пізніше 29 грудня 2021 року штрафні санкції та пеня, передбачені Податковим кодексом
України, на такі сплачені відстрочені суми не застосовуються та не нараховуються, а
застосовані (нараховані) підлягають коригуванню до нульових показників.
У випадку непогашення платником податків повної суми відстроченого податкового
боргу до настання визначеного строку, а також у разі її погашення після 29 грудня 2021 року
штрафні санкції і пеня на відстрочені суми, що залишаться непогашеними, будуть
нараховуватися у загальному порядку.

7
особі?

Чи нараховувати єдиний внесок на орендну плату, яка виплачується фізичній

За договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов’язується передати
наймачеві майно у користування за плату на певний строк (ч. 1 ст. 759 Цивільного кодексу).
Платники єдиного внеску - роботодавці: підприємства, установи та організації,
незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують
працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах,
передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільноправового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем, якщо виконувані роботи
(надавані послуги) відповідають видам діяльності відповідно до відомостей з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців) (абз. 2 п. 1 ч. 1 ст. 4
Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» від 08.07.2010 №2464-VI).
Єдиний внесок нараховується для платників, зазначених у п. 1 (крім абз. 7), ч. 1 ст. 4
цього закону, - на суму нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами
виплат, у яку входять основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та
компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до
Закону України «Про оплату праці», і суму винагороди фізичним особам за виконання робіт
(надання послуг) за цивільно-правовими договорами (абз. 1 п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону від №2464VI)
Договір оренди нежитлового приміщення, укладений на користь фізичної особи, не
містить ознак правовідносин, які регулюють виконання робіт (надання послуг) за цивільноправовими договорами.
Отже єдиний внесок під час сплати орендної плати на користь фізичної особи згідно з
договором оренди нежитлового приміщення не нараховується.
Прощення фінансових санкцій. За яких умов?
Платникам податків, які погасять у повному обсязі протягом 6 місяців з дня набрання
чинності Законом №1072 суми податкового боргу за основним платежем (без штрафних
санкцій, пені, крім несплачених процентів за користування розстроченням/відстроченням), що
виник станом на 1 листопада 2020 року, та за умови сплати поточних податкових зобов'язань у
повному обсязі, штрафні санкції і пеня, що залишилися несплаченими на дату повної сплати
такого податкового боргу, підлягають списанню у порядку, визначеному для списання
безнадійного податкового боргу, за заявою платника податків.
Ця норма розповсюджується на платників податків, які станом на 01 листопада 2020
року мають податковий борг, за виключенням:
- великих платників податків, що відповідають критеріям, визначеним підпунктом
14.1.24 пункту 14.1 статті 14 ПКУ;
- осіб, на яких поширюються судові процедури, визначені Кодексом України з
процедур банкрутства;
- осіб, відносно яких наявні судові рішення, що набрали законної сили, якими
розстрочено (відстрочено) стягнення податкового боргу;
- банків, на які поширюються норми Закону України «Про систему гарантування
вкладів фізичних осіб»;
- осіб, які мають податковий борг з митних платежів;
- осіб, які мають заборгованість зі сплати санкцій за порушення законодавства у сфері
зовнішньоекономічної діяльності та пені.
Платники податків, які виявлять бажання скористатися можливістю списання
податкового боргу з штрафних санкцій та пені, мають подати до податкового органу за місцем
обліку такого податкового боргу заяву у довільній формі про наміри скористатися вказаними
положеннями Закону №1072.
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У такій заяві обов’язково зазначається сума податкового боргу, яку платник планує
погасити протягом 6 місяців з дня набрання чинності Законом №1072, що виник станом на 01
листопада 2020 року, а також зобов’язання щодо сплати протягом цього періоду поточних
зобов’язань у повному обсязі.
За результатами моніторингу погашення платником податкового боргу та поточних
податкових зобов’язань, у разі повної сплати платником з основного платежу, штрафні санкції
не застосовуються, а пеня – не нараховується.
Штрафні санкції та пеня, що залишилися несплаченими на дату повної сплати
податкового боргу з основного платежу, підлягають списанню за заявою платника податків.
Слід звернути увагу платників, що при погашенні податкового боргу застосовується
черговість зарахування коштів, що сплачує такий платник податків, у рахунок погашення
податкового боргу, визначена пунктом 87.9 статті 87 Податкового кодексу.
Таким чином, платник податків має бути зацікавлений в найшвидшому погашенні
основної суми податкового боргу, щоб якомога більша сума штрафних санкцій та пені була
списана.
До уваги платників податку на прибуток!
Бердянська ДПІ доводить до відома, 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»,
зокрема, підрозділ 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу (далі – ПКУ)
доповнено новим п. 54.
Так, згідно з п. 54 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ фінансовий результат до
оподаткування зменшується на суму доходу у вигляді, зокрема, отриманої одноразової
компенсації суб’єктам господарювання відповідно до Закону України від 04 грудня 2020 року
№ 1071-IX «Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на
період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (далі – Закон № 1071) та включеної до складу
доходів звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського
обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.
Одноразова компенсація суб’єктам господарювання – одноразова виплата держави
суб’єктам господарювання, які є юридичними особами, з метою відшкодування витрат,
понесених на сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
(абзац третій п. 2 ст. 1 Закону № 1071).
Форма Податкової декларації з податку на прибуток підприємств затверджена наказом
Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897 зі змінами та доповненнями (далі –
Декларація).
Платник податків може відобразити зменшення фінансового результату на суму
отриманої одноразової компенсації витрат, понесених на сплату єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, у будь-якому рядку розділу «Різниці,
передбачені підрозділом 4 розділу ХХ Податкового кодексу України» додатка РІ до Декларації,
яким передбачено зменшення фінансового результату до оподаткування і який не
застосовується платником податків для відображення інших різниць за результатами звітного
(податкового) року. Також слід буде проставити позначку (х) у спеціальному полі Декларації
(графа «Наявність доповнення») та зазначити код використаного рядка додатка РІ до
Декларації та посилання на відповідну норму ПКУ – «п. 54 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ» у
графі «Зміст доповнення» (без подання інших доповнень до Декларації з цієї підстави).
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Закон № 466: з 01.01.2021 підвищено вартісний критерій річного доходу для
застосування річного звітного періоду для платників податку на прибуток
Бердянська ДПІ інформує, що Законом України від 16 січня 2020 року № 466-IX «Про
внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування
податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» із
змінами та доповненнями внесено зміни до п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу
України (далі – ПКУ) в частині підвищення вартісного критерію річного доходу для
незастосування різниць з 20 до 40 млн грн (набули чинності 23.05.2020) та до п. 137.5 ст. 137
ПКУ у частині підвищення вартісного критерію річного доходу для застосування річного
звітного періоду (набули чинності з 01.01.2021).
Таким чином, платники податку на прибуток підприємств, у яких річний дохід за 2020
звітний рік не перевищить 40 млн грн мають можливість:
► прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результату до
оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих
податкових (звітних) років та коригувань, визначених п.п. 140.4.8 п. 140.4 та п.п. 140.5.16 п.
140.5 ст. 140 ПКУ), визначені відповідно до положень розділу ІІІ ПКУ, у Податковій
декларації з податку на прибуток підприємств за 2020 рік;
► застосовувати у 2021 році річний податковий (звітний) період з податку на прибуток
підприємств.
За письмовою заявою платника надається акт звірки розрахунків за податками,
зборами та єдиним внеском
Бердянська ДПІ звертає увагу, що п. 1 глави 1 розділу ІІ Порядку ведення органами
Державної фіскальної служби України оперативного обліку податків і зборів, митних та інших
платежів до бюджетів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.04.2016 № 422,
визначено, що з метою обліку нарахованих і сплачених сум податків, зборів, митних та інших
платежів до бюджетів, єдиного внеску органами ДПС відкриваються інтегровані картки
платників (далі – ІКП) за кожним платником та кожним видом платежу, які повинні
сплачуватися такими платниками.
ІКП містить інформацію про облікові операції та облікові показники, які
характеризують стан розрахунків платника податків з бюджетами та цільовими фондами за
відповідним видом платежу.
Згідно зі ст. 1 Закону України від 02 жовтня 1996 року № 393/96-ВР «Про звернення
громадян» із змінами та доповненнями (далі – Закон № 393) громадяни України мають право
звернутися до органів державної влади, зокрема із заявою або клопотанням щодо реалізації
своїх соціально-економічних та особистих прав і законних інтересів.
При цьому звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця
від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не
пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання (ст. 20 Закону № 393).
Отже, за письмовою заявою суб’єкта господарювання, щодо якого в контролюючому
органі відкрито ІКП, надається письмовий документ щодо стану розрахунків цього платника
за податками, зборами та єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування (єдиний внесок)у довільній формі.
Такий письмовий документ видається не пізніше п’ятнадцяти робочих днів з дня
отримання заяви, в якій суб’єктом господарювання зазначено платежі і період щодо яких
здійснюється звірка стану розрахунків з бюджетами, а також нараховані і сплачені суми по
цих платежах за вказаний період.
Повернення товару: коригування податкового кредиту
Бердянська ДПІ нагадує, що п. 192.1 ст. 192 Податкового кодексу України (далі – ПКУ)
визначено, якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми
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компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у
випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником
суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов’язань та податкового кредиту
постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку
коригування до податкової накладної, складеної в порядку, встановленому для податкових
накладних, та зареєстрованому в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН).
Розрахунок коригування, складений постачальником товарів/послуг до податкової
накладної, яка складена на отримувача – платника податку, підлягає реєстрації в ЄРПН:
– постачальником (продавцем) товарів/послуг, якщо передбачається збільшення суми
компенсації їх вартості на користь такого постачальника або якщо коригування кількісних та
вартісних показників у підсумку не змінює суму компенсації;
– отримувачем (покупцем) товарів/послуг, якщо передбачається зменшення суми
компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, для чого постачальник надсилає
складений розрахунок коригування отримувачу.
Відповідно до п.п. 192.1.1 п. 192.1 ст. 192 ПКУ якщо внаслідок такого перерахунку
відбувається зменшення суми компенсації на користь платника податку – постачальника, то:
а) постачальник відповідно зменшує суму податкових зобов’язань за результатами
податкового періоду, протягом якого був проведений такий перерахунок;
б) отримувач відповідно зменшує суму податкового кредиту за результатами такого
податкового періоду в разі, якщо він зареєстрований як платник податку на дату проведення
коригування, а також збільшив податковий кредит у зв’язку з отриманням таких
товарів/послуг.
При цьому, п. 198.6 ст. 198 ПКУ передбачено, що не відносяться до податкового
кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв’язку з придбанням товарів/послуг, не
підтверджені зареєстрованими в ЄРПН податковими накладними/розрахунками коригування
до таких податкових накладних чи не підтверджені митними деклараціями (тимчасовими,
додатковими та іншими видами митних декларацій, за якими сплачуються суми податку до
бюджету при ввезенні товарів на митну територію України), іншими документами,
передбаченими п. 201.11 ст. 201 ПКУ.
Отже, якщо платник податку не сформував податковий кредит, у зв’язку із зупиненням
реєстрації податкової накладної, то при поверненні коштів/товарів у нього не має підстав для
зменшення податкового кредиту.
Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого
єдиного внеску оновлено
Бердянська ДПІ нагадує, що з 01.01.2021 набрав чинності наказ Міністерства фінансів
України від 05.11.2020 № 670 (зареєстровано у Міністерстві юстиції України 23.12.2020 за №
1289/35572) (далі – Наказ № 670), яким затверджено зміни до Порядку формування та подання
страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від
14.04.2015 № 435 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.04.2015 за № 460/26905
із змінами) (далі – Порядок).
Зміни до Порядку внесено, зокрема з метою реалізації статей 4, 6 Закону України «Про
збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
Так, Наказом № 670 зокрема, уточнено порядок подання страхувальниками звіту з
єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі – Звіт).
Крім того Наказом № 670 встановлено, що у разі припинення або зняття з обліку в
податкових органах страхувальник зобов'язаний подати Звіт за останній звітний період до дня
державної реєстрації припинення, в якому:
● здійснено державну реєстрацію припинення страхувальника або державну реєстрацію
припинення підприємницької діяльності;
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● припинено незалежну професійну діяльність згідно з даними реєстру
страхувальників;
● платник втратив статус члена фермерського господарства, набув статусу особи, яка
підлягає страхуванню на інших підставах, звільнений від сплати єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування (єдиний внесок) відповідно до ч. 4 ст. 4
Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування».
Наказ № 670 опубліковано у бюлетені «Офіційний вісник України» від 28.12.2020 №
101.
До уваги фізичних осіб – підприємців щодо сплати ЄСВ!
Бердянська ДПІ звертає увагу, що ДПС України на офіційному вебпорталі за
посиланням https://tax.gov.ua/nove-pro-podatki--novini-/450695.html повідомила наступне.
1. Оскільки ФОП-сумісник має право не сплачувати ЄСВ за себе в ті місяці, у яких
за нього сплачений ЄСВ не менше мінімального роботодавцем по основному місцю
роботи, чи потрібно якимись документами доводити факт сплати роботодавцем за
відповідні місяці ЄСВ?
Відповідно до статті 20 Закону № 2464 податковим органам метою перевірки
правильності нарахування, обчислення, повноти і своєчасності сплати єдиного внеску
надається доступ до персоніфікованих відомостей про заробітну плату (дохід, грошове
забезпечення, допомогу, компенсацію) застрахованих осіб, на яку нараховано і з якої сплачено
страхові внески. Таким чином, ФОП або особи, які провадять незалежну професійну
діяльність не повинні повідомляти про факт сплати за них ЄСВ роботодавцем.
2. Як відображати у звітності ФОПа місяці, за які ЄСВ не сплачений ФОПом за
себе, бо сплачений роботодавцем за основним місцем роботи, щоб ці місяці не були
зараховані ФОПу в недоїмку по ЄСВ?
Відповідно до пункту 4 частини другої статті 6 Закону № 2464 платники єдиного
внеску зобов’язані подавати звітність про нарахування ЄСВ в розмірах, визначених відповідно
до цього Закону, у складі звітності з податку на доходи фізичних осіб (єдиного податку) до
податкового органу за основним місцем обліку платника ЄСВ у строки та порядку,
встановлені Податковим кодексом України.
Враховуючи зазначене та норми частини шостої статті 4 Закону № 2464, такі платники
у паперовому варіанті звітності проставляють прочерки за місяці, за які роботодавцем
сплачено ЄСВ у розмірі не менше мінімального страхового внеску (в електронному варіанті
звітності поля залишаються не заповненими).
3. Чи передбачаються механізми звірки інформації по сплаті ЄСВ ФОПом і
роботодавцем у разі виникнення непорозумінь щодо сплати ЄСВ за певні місяці?
З 01.01.2021 такий механізм визначено статтею 20 Закону № 2464. Об’єм інформації,
терміни та порядок її отримання затверджується окремими протоколами на підставі порядку,
затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує
державну фінансову політику, за погодженням з Пенсійним фондом та фондами
загальнообов'язкового державного соціального страхування.
Пільга по сплаті єдиного внеску
Бердянська ДПІ інформує платників податків, що на виконання вимог Закону України
від 13 травня 2020 року № 592-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про збір та облік
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо усунення
дискримінації за колом платників», наказом Міністерства фінансів України від 21.12.2020 №
790 внесено зміни до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Дані зміни набрали чинності з 01 січня
2021 року. Відповідно до нововведень, звільняються від обов’язку сплати за себе єдиного
внеску фізичні особи – підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність,
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якщо вони отримують пенсію за віком, або за вислугу років, або є особами з інвалідністю, або
досягли віку, встановленого статтею 26 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування», та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Також
звільняються від обов’язкової сплати єдиного внеску особи, які провадять незалежну
професійну діяльність, за умови реєстрації їх підприємцями та здійснення ними діяльності
одного виду одночасно як фізичною особою – підприємцем, так і особою, яка провадить
незалежну професійну діяльність. Звільнення від сплати отримали і особи, які провадять
незалежну професійну діяльність та фізичні особи – підприємці, які мають основне місце
роботи, за місяці звітного періоду, за які роботодавцем було сплачено страховий внесок за
таких осіб у розмірі не менше мінімального страхового внеску.
Нагадаємо, що за період з 01 грудня 2020 року по 31 травня 2021 року звільняються від
сплати єдиного внеску «за себе» платники єдиного податку І групи. При цьому зазначений
період включається до страхового стажу для розрахунку пенсій. Увага! Щоб скористатись
вказаним звільненням не потрібно подавати жодних заяв.
Актуальні питання подання річної звітності з ЄСВ «ФОП за себе»
В який строк фізичний особі – підприємцю потрібно подати форму № Д5 і сплатити
ЄСВ за 2020 рік?
Фізичні особи – підприємці подають Форму № Д5 за рік — не пізніше 09 лютого 2021
року, а останній день сплати 19 січня 2021 року.
Чи можна не подавати форму № Д5, якщо у 2020 році ФОП не вів діяльності?
У 2020 році ЄСВ «за себе» зобов’язані були сплачувати всі ФОП (і «спрощені», і
«загальносистемники»), навіть якщо вони не вели діяльності й не отримували доходу. Було
карантинне звільнення за березень — травень 2020 року, а для платників єдиного податку
першої групи ще за грудень 2020 року, але загалом за 2020 рік відзвітувати обов’язково
потрібно.
Яким чином заповнюються показники граф 3 та 4 таблиці 1 Звіту за Форма № Д5
(річна)) за звітний 2020 рік за місяці звільнення від ЄСВ?
Платниками, звільненими від нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску
відповідно до вимог Законів України від 17.03.2020 р. № 533-ІX та від 04.12.2020 р. № 1072-IX
у Звіті про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного
внеску (Форма № Д5 (річна)) 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;
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 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 04.12.2020 р. № 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».
З 01 січня 2021 розширено коло платників, які звільняються від сплати за себе
єдиного внеску
Бердянська ДПі повідомляє, що з 01 січня 2021 року набрали чинності норми Закону
України від 13 травня 2020 №592 «Про внесення змін до Закону України «Про збір та облік
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо усунення
дискримінації за колом платників» яким внесено зміни до Закону України від 08 липня 2010
року №2464.
Внесеними змінами розширено коло платників єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування, які звільняються від сплати за себе єдиного внеску та види
пенсійного забезпечення, які дають право не сплачувати такий внесок.
Так, звільняються від сплати за себе єдиного внеску ФОП та особи, які проводять
незалежну професійну діяльність, якщо вони отримують пенсію за віком, або за вислугу
років, або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого статтею 26 Закону
України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", та отримують відповідно
до закону пенсію або соціальну допомогу. Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску
виключно за умови їх добровільної участі у системі загальнообов'язкового державного
соціального страхування.
Особи, які проводять незалежну професійну діяльність, звільняються від сплати за себе
єдиного внеску за умови взяття їх на облік фізичних осіб - підприємців та провадження ними
одного виду діяльності одночасно як ФОП, так і особою, яка провадить незалежну
професійну діяльність.
Особи, які проводять незалежну професійну діяльність та ФОП, які мають основне
місце роботи, звільняються від сплати за себе єдиного внеску за місяці звітного періоду, за які
роботодавцем було сплачено страховий внесок за таких осіб у розмірі не менше мінімального
страхового внеску. Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску за умови самостійного
визначення за місяці звітного періоду, за які роботодавцем було сплачено страховий внесок за
таких осіб у розмірі менше мінімального страхового внеску, бази нарахування, але не більше
максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом. При
цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску (част.6 ст.4 Закону №2464).
Змінами, внесеними до п.2 част.1 ст.7 Закону №2464 встановлено, що ФОП (крім тих,
які перебувають на спрощеній системі оподаткування), особами, які провадять незалежну
професійну діяльність та членами фермерського господарства єдиний внесок нараховується
на суму доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на
доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір
мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток).
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У разі неотримання такими платниками доходу (прибутку) у звітному періоді або
окремому місяці звітного періоду, такий платник має право самостійно визначити базу
нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування ЄВ, встановленої
Законом №2464. При цьому сума ЄВ не може бути меншою за розмір мінімального
страхового внеску.
Таким чином, для ФОП (крім тих, які перебувають на спрощеній системі
оподаткування), осіб, які провадять незалежну професійну діяльність та членів фермерського
господарства з 01 січня 2021 скасовано обов’язок сплачувати мінімальний розмір
єдиного соціального внеску за місяці, у яких не було отримано доходу (прибутку), але
передбачено право таких платників у разі неотримання доходу (прибутку) у звітному
періоді або окремому місяці звітного періоду, самостійно визначити базу нарахування,
але не більше максимальної величини бази нарахування ЄВ, встановленої Законом №2464.
При цьому сума ЄВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.
Отже, з 01 січня 2021 року самостійне визначення бази нарахування ЄВ у разі
неотримання доходу (прибутку) у звітному періоді є правом, а не обов’язком для таких
платників.
Якими документами доводити факт сплати роботодавцем ЄСВ за відповідні
місяці.
Відповідно до статті 20 Закону № 2464 податковим органам з метою перевірки
правильності нарахування, обчислення, повноти своєчасності сплати єдиного внеску
надається доступ до персоніфікованих відомостей про заробітну плату (дохід, грошове
забезпечення, допомогу, компенсацію) застрахованих осіб, на яку нараховано і з якої сплачено
страхові внески. Таким чином, ФОП або особи, які провадять незалежну професійну
діяльність не повинні повідомляти про факт сплати за них ЄСВ роботодавцем.
Заповнення звітності ФОПа місяці, за які ЄСВ за себе не сплачений, бо сплачений
роботодавцем за основним місцем роботи.
Відповідно до п.4 част.2 ст.6 Закону № 2464 платники єдиного внеску зобов’язані
подавати звітність про нарахування ЄСВ в розмірах, визначених відповідно до цього Закону, у
складі звітності з податку на доходи фізичних осіб (єдиного податку) до податкового органу за
основним місцем обліку платника ЄСВ у строки та порядку, встановлені Податковим
кодексом України. Враховуючи зазначене та норми част.6 ст.4 Закону № 2464, такі платники у
паперовому варіанті звітності проставляють прочерки за місяці, за які роботодавцем сплачено
ЄСВ у розмірі не менше мінімального страхового внеску (в електронному варіанті звітності
поля залишаються не заповненими).
Механізми звірки інформації по сплаті ЄСВ ФОПом і роботодавцем у разі
виникнення непорозумінь щодо сплати ЄСВ за певні місяці.
З 01.01.2021 такий механізм визначено статтею 20 Закону № 2464. Об’єм інформації,
терміни та порядок її отримання затверджується окремими протоколами на підставі порядку,
затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує
державну фінансову політику, за погодженням з Пенсійним фондом та фондами
загальнообов'язкового державного соціального страхування.
Про укладення договору оренди землі
Договір оренди землі — це договір, за яким орендодавець зобов’язаний за плату
передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар
зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог
земельного законодавства.
Укладення договору оренди земельної ділянки здійснюється:
- щодо земель приватної власності:
за згодою орендодавця та особи, яка вправі набувати право оренди на таку земельну
ділянку;
- щодо земель державної або комунальної власності:
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на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого
самоврядування – орендодавця, або за результатами аукціону;
на підставі цивільно-правового договору або в порядку спадкування.
Істотні умови договору оренди земельної ділянки:
об’єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування та розмір земельної ділянки);
дата укладення та строк дії договору оренди;
орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, способу та умов розрахунків,
строків, порядку її внесення і перегляду, відповідальності за її несплату, а також інші умови,
встановлені за домовленістю сторін.
Якщо договір не містить хоча б одну із зазначених істотних умов, у майбутньому він
може бути визнаний неукладеним у судовому порядку.
У разі якщо договором оренди землі передбачено здійснення заходів, спрямованих на
охорону та поліпшення об’єкта оренди, до договору додається угода щодо відшкодування
орендарю витрат на такі заходи.
Інші умови у договорі оренди землі можуть зазначатися лише за згодою сторін.
Земельна ділянка за договором оренди землі вважається переданою орендодавцем
орендареві з моменту державної реєстрації права оренди в Державному реєстрі речових прав
на нерухоме майно.
Зміна умов договору оренди землі здійснюється за взаємною згодою сторін у письмовій
формі шляхом укладення додаткової угоди.
У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору оренди землі спір вирішується у
судовому порядку.

Декларування 2021

Отримано спадок: за яких умов подається декларація?
З початку 2021 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів,
одержаних протягом 2020 року.
Оподаткування об’єктів спадщини залежить від ступеня споріднення спадкодавця і
спадкоємця та резидентського статусу.
За нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб оподатковуються об'єкти
спадщини, що успадковуються членами сім'ї спадкодавця першого та другого ступенів
споріднення;
За ставкою 5% оподатковується вартість будь-якого об’єкта спадщини, що
успадковується спадкоємцями, які не є членами сім’ї спадкодавця першого та другого
ступенів споріднення.
Ставка 18% застосовується для будь-якого об’єкта спадщини, що успадковується
спадкоємцем від спадкодавця-нерезидента, та будь-якого об’єкта спадщини, що
успадковується спадкоємцем-нерезидентом від спадкодавця-резидента.
Дохід у вигляді вартості успадкованого майна (кошти, майно, майнові чи немайнові
права) у межах, що підлягає оподаткуванню, зазначається в річній податковій декларації, крім
спадкоємців, які отримали у спадщину об’єкти, що оподатковуються за нульовою ставкою
податку на доходи фізичних осіб.
Отже, фізичні особи, що одержали дохід у вигляді спадщини, який оподатковується за
нульовою ставкою податку, не зобов’язані включати вартість такої спадщини до складу
загального річного оподатковуваного доходу.
Такі фізичні особи можуть не подавати річну податкову декларацію про майновий стан
і доходи, але за умови відсутності інших підстав для подання декларації.
Фізичні особи, які отримали спадщину, що оподатковується за ставками 5% та 18%,
зобов'язані включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та
подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року (не пізніше 30 квітня
2021 року).
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Користуйтесь сервісом автоматичного заповнення декларації про майновий стан і
доходи
З 1 січня 2021 року розпочалася кампанія декларування громадянами доходів,
отриманих протягом 2020 року.
Для спрощення процедури подання декларації діє сервіс автоматичного заповнення
декларації про майновий стан і доходи в Електронному кабінеті платника.
Заповнити та подати декларацію про майновий стан і доходи можуть:
- фізичні особи, які відповідно до законодавства зобов’язані подати річну податкову
декларацію про майновий стан та доходи;
- особи, які мають право подати декларацію з метою отримання податкової знижки.
При складанні декларації в Електронному кабінеті платника здійснюється часткове
автоматичне заповнення декларації про майновий стан та доходи на підставі облікових даних
платника, відомостей про отримані доходи, наявних у Державному реєстрі фізичних осіб та
відомостей про об’єкти нерухомого чи рухомого майна.
Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: https://cabinet.tax.gov.ua, а
також через офіційний вебпортал ДПС.
Щоб подати декларацію в електронному вигляді необхідно завчасно отримати
особистий електронний цифровий підпис, який можна замовити у будь-якому акредитованому
центрі сертифікації ключів. З переліком АЦСК можна ознайомитися у відкритій частині
Електронного кабінету.
Чи подається декларація при отриманні спадку?
Бердянська ДПІ нагадує, що з початку 2021 року стартувала кампанія декларування
громадянами доходів, одержаних протягом 2020 року.
Оподаткування об’єктів спадщини залежить від ступеня споріднення спадкодавця і
спадкоємця та резидентського статусу.
За нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб оподатковуються об'єкти
спадщини, що успадковуються членами сім'ї спадкодавця першого та другого ступенів
споріднення (І ступень – це батьки, чоловік, дружина, діти, в тому числі усиновлені, ІІ ступень
– рідні брати, сестри, бабусі, дідусі з боку матері та з боку батька, онуки).
За ставкою 5% оподатковується вартість будь-якого об’єкта спадщини, що
успадковується спадкоємцями, які не є членами сім’ї спадкодавця першого та другого
ступенів споріднення (двоюрідні брати (сестри) тощо).
Ставка 18% застосовується для будь-якого об’єкта спадщини, що успадковується
спадкоємцем від спадкодавця-нерезидента, та будь-якого об’єкта спадщини, що
успадковується спадкоємцем-нерезидентом від спадкодавця-резидента.
Дохід у вигляді вартості успадкованого майна (кошти, майно, майнові чи немайнові
права) у межах, що підлягає оподаткуванню, зазначається в річній податковій декларації, крім
спадкоємців, які отримали у спадщину об’єкти, що оподатковуються за нульовою ставкою
податку на доходи фізичних осіб.
Отже, фізичні особи, що одержали дохід у вигляді спадщини, який оподатковується за
нульовою ставкою податку, не зобов’язані включати вартість такої спадщини до складу
загального річного оподатковуваного доходу.
Такі фізичні особи можуть не подавати річну податкову декларацію про майновий стан
і доходи, але за умови відсутності інших підстав для подання декларації.
Фізичні особи, які отримали спадщину, що оподатковується за ставками 5% та 18%,
зобов'язані включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та
подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року (не пізніше 30 квітня
2021 року).
Платники можуть відправляти податкову звітність поштою
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Бердянська ДПІ нагадує, що податкова декларація (розрахунок, звіт) подається за
вибором платника податків в один із таких способів:
- особисто платником податків або уповноваженою на це особою;
- надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
- засобами електронного зв’язку в електронній формі.
У випадку надсилання податкової декларації поштою, платник податку зобов’язаний
здійснити таке відправлення на адресу відповідного контролюючого органу не пізніше ніж за
п’ять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації.
Правила надання послуг поштового зв’язку затверджені постановою КМУ від
05.03.2009 № 270.
Так, найменування відправника та адресата, їх поштові адреси на поштовому
відправленні пишуться розбірливо чорнилом чи кульковою ручкою (крім червоного, жовтого
та зеленого кольорів) або друкуються.
Внутрішні поштові відправлення з позначкою «Звіт» (листи та бандеролі з оголошеною
цінністю, посилки) подаються для пересилання лише з описом вкладення.
У разі приймання внутрішніх поштових відправлень з оголошеною цінністю з описом
вкладення бланк опису заповнюється відправником у двох примірниках. Працівник поштового
зв’язку повинен перевірити відповідність вкладення опису, розписатися на обох його
примірниках і проставити відбиток календарного штемпеля. Один примірник опису
вкладається до поштового відправлення, другий видається відправникові.
Під час приймання для пересилання письмової кореспонденції на адресному боці
кожного поштового відправлення проставляється відбиток календарного штемпеля.
У разі втрати або зіпсуття поштового відправлення чи затримки його вручення
контролюючому органу з вини оператора поштового зв’язку, такий оператор несе
відповідальність відповідно до закону (п. 49.6 ст. 49 ПКУ).
Платник податків протягом п’яти робочих днів з дня отримання повідомлення про
втрату або зіпсуття поштового відправлення зобов’язаний надіслати поштою або надати
особисто (за його вибором) контролюючому органу другий примірник податкової декларації
разом з копією повідомлення про втрату або зіпсуття поштового відправлення.
Незалежно від факту втрати або зіпсуття такого поштового відправлення чи затримки
його вручення платник податків зобов’язаний сплатити суму податкового зобов’язання,
самостійно визначену ним у такій податковій декларації, протягом строків, установлених
ПКУ.

Головне управління ДПС у Запорізькій області

Запорізькі добувні підприємства на третину збільшили рентні платежі
У 2020 році запорізькі компанії і підприємці спрямували до бюджетів усіх рівнів 511
мільйонів 600 тисяч гривень рентної плати за користування надрами. Як повідомив начальник
Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, у порівнянні з 2019 роком
надходження збільшились на 126 мільйонів або на 33 відсотки.
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З цієї суми до державного бюджету перераховано 356 мільйонів 800 тисяч гривень, до
місцевих бюджетів – 154 мільйони 800 тисяч гривень.
Так, підприємства Василівського та Михайлівського районів направили до скарбниць
462 мільйони, м. Запоріжжя – 17,4 мільйона, м. Токмак, Токмацького та Чернігівського
районів – майже 8 мільйонів, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – понад 7
мільйонів, Вільнянського, Новомиколаївського районів – 4,4 мільйона, Запорізького району –
3,8 мільйона тощо.
Всього у регіоні зареєстровано 593 компанії, які користуються надрами та видобувають
корисні копалини.
Також минулого року 519 суб'єктів господарювання перерахували до бюджетів майже
191 мільйон гривень рентної плати за спеціальне використання води. Зокрема, до
держбюджету спрямовано 105 мільйонів, до місцевих – 86 мільйонів.
Підписуйтесь на офіційну сторінку ДПС у Facebook: https://www.facebook.com/TaxUkraine/.
Від погашення податкового боргу запорізьких платників бюджети отримали двісті
мільйонів
У минулому році завдяки погашенню податкового боргу до бюджетів усіх рівнів
надійшло 200 мільйонів гривень. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у
Запорізькій області Роман Афонов, до державного бюджету спрямовано 121 мільйон, до
місцевих скарбниць – 79 мільйонів.

Фахівці податкової служби застосовували комплекс заходів відповідно до вимог
Податкового кодексу України. Так, з рахунків боржників стягнуто платіжними вимогами та
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вилучено готівкових коштів – 19,3 мільйона. Від підприємств, які знаходяться в процедурах
банкрутства, до бюджету залучено 20,4 мільйона. За рахунок виділених коштів органів
управління комунальних і державних підприємств скарбниці отримали 2,6 мільйона, від
реалізації дебіторської заборгованості – 5,1 міільйона тощо.
Упродовж минулого року до суду подано 902 позови про стягнення боргу в сумі 814
мільйонів. На даний час винесено 247 рішень на суму 541 мільйон, до бюджету сплачено 26,6
мільйона.
Також списано безнадійний податковий борг у сумі 2 мільярди 130 мільйонів, зокрема,
у зв’язку з ліквідацією боржників-банкрутів – понад 2 мільярди.
Заборгованість з єдиного внеску погашено у сумі 102 мільйони, у тому числі, через
органи Державної виконавчої служби – 34 мільйони. Станом на 1 січня 2021 року недоїмка до
пенсійного і соціальних фондів складає 609 мільйонів гривень.
Нагадаємо, суб'єкти господарювання (крім фізичних осіб-підприємців спрощеної
системи оподаткування), які упродовж 2017-2020 років не отримували доходи від діяльності,
можуть скористатися можливістю списання недоїмки з єдиного внеску, штрафних санкцій та
пені за період з 1 січня 2017 року до 1 грудня 2020 року. Для цього необхідно подати до 1
березня заяву та звітність до податкового органу за місцем обліку.
Перевірити свій стан розрахунків з бюджетом, зокрема, наявність заборгованості,
можна в Електронному кабінеті https://cabinet.tax.gov.ua. Вхід до приватної частини
здійснюється за допомогою електронного ключа.
Крім того, інформація про податковий борг платників розміщена на сайті ДПС:
https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/pereliki-/296361.html.
РРО-2021: запорізькі податківці роз'яснюють нюанси використання касової
техніки
Фахівці податкової служби Запорізької області продовжують серію роз'яснювальних
вебінарів, присвячених особливостям використання реєстраторів розрахункових операцій.
Цього разу податківці відповідали на запитання, які додатково надійшли після
останньої онлайн-зустрічі, а також надавали консультації за допомогою навчального модулю,
розробленого Державною податковою службою України.
Представникам бізнесу нагадали, які категорії платників звільнені від застосування
касової техніки, хто в обов'язковому порядку має працювати з РРО або програмними РРО.
На вебінарі докладно розглянули такі нюанси: порядок використання РРО при
здійсненні розрахунків, під час реалізації товарів через Інтернет, при продажу основних
засобів. Крім того, підприємцям роз'яснили особливості обліку товарних запасів та
застосування касової техніки під час переходу з різних груп спрощеної системи
оподаткування й інші питання.
З доходів запоріжців місцеві бюджети отримали більше шести мільярдів гривень
У минулому році представники бізнесу і мешканці регіону спрямували до місцевих
бюджетів 6 мільярдів 392 мільйони гривень податку на доходи фізичних осіб (без показників
великих підприємств). Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій
області Роман Афонов, рівень сплати до показника 2019 року збільшено на 493 мільйони або
на 8 відсотків.
Так, роботодавці і мешканці м. Запоріжжя перерахували до міської скарбниці 2
мільярди 693 мільйони, м. Енергодар, Кам'янсько-Дніпровського та Великобілозерського
районів – 917 мільйонів, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 669
мільйонів, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 491 мільйон, Василівського
та Михайлівського районів – 397 мільйонів, Пологівського, Більмацького та Розівського
районів – 318 мільйонів, Оріхівського та Гуляйпільського районів – 212 мільйонів,
Вільнянського, Новомиколаївського районів – 208,5 мільйона тощо.
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Серед основних джерел надходжень ПДФО – відрахування від заробітних плат та
інших виплат, грошового забезпечення військовозобов'язаних, а також за результатами
декларування доходів підприємців та громадян.
Усього в регіоні минулого року нараховувалось 72,3 тисячі платників податку на
доходи фізичних осіб.
За перший місяць електронні ключі у податковій отримали дві тисячі запоріжців
У січні до податкової служби регіону за отриманням електронних ключів звернулося
дві тисячі клієнтів. Фахівці підрозділів реєстрації користувачів видали 4,6 тисячі
кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів.
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман
Афонов, електронні ключів від податкової надають доступ до Електронного кабінету платника
та до Е-послуг інших установ і організацій.

Для отримання електронних довірчих послуг потрібен мінімальний пакет документів та
часу – процедура займає, у середньому, 5-10 хвилин. Ознайомитися з інформацією,
необхідною для користувачів ЕДП та завантажити форми реєстраційних документів разом зі
зразками заповнення можна на сайті Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг
ІДД ДПС: http://acskidd.gov.ua.
Також платники можуть самостійно формувати нові сертифікати ключів. Докладніше
про цю послугу – на інформаційному ресурсі http://acskidd.gov.ua/manage-certificates.
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У січні запорізькі роботодавці сплатили 769 мільйонів гривень єдиного внеску
За перший місяць у регіоні до пенсійного і соціальних фондів сплачено 769 мільйонів
347 тисяч гривень єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (за
оперативними даними та без показників великих платників). У порівнянні з аналогічним
періодом 2020 року рівень надходжень збільшився на 10 відсотків, додатково надійшло 73
мільйони. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області
Роман Афонов.

Найбільші суми єдиного внеску забезпечили суб'єкти господарювання і мешканці
обласного центру – 402 мільйони. Платники м. Енергодар, Кам'янсько-Дніпровської та
Великобілозерської територіальних громад спрямували 106 мільйонів, м. Мелітополь,
Мелітопольської та Веселівської територіальних громад – 71 мільйон, м. Бердянськ,
Бердянської та Приморської територіальних громад – 53 мільйони, Пологівської, Більмацької
та Розівської територіальних громад – 23,5 мільйона, Василівської та Михайлівської
територіальних громад – 23,3 мільйона, Вільнянської та Новомиколаївської територіальних
громад – 22 мільйони тощо.
Нагадаємо, базова ставка єдиного внеску складає 22 відсотки. Мінімальна сума внеску
для фізичних осіб-підприємців у 2021 році складає 1320 гривень на місяць, а максимальний
страховий внесок – 19800 гривень.
Звіт за 2020 рік про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми
нарахованого єдиного внеску підприємцям необхідно подати до податкової служби до 10
лютого року. Докладніше – за посиланням: https://zp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/450671.html.

