
 

Криворізький  південний відділ  організації роботи ГУ ДПС у Дніпропетровській області   

Податкові новини  (23.10.2020) 

 

Нові правила надання  податкових  консультацій  

Криворізький південний відділ організації роботи  повідомляє, що  23.05.2020 набрав чинності Закон України 

від 16 січня 2020 року № 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення 

адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (далі – 

Закон № 466), яким було внесено зміни до Податкового кодексу України (далі – ПКУ), зокрема у частині 

вдосконалення порядку надання податковими органами індивідуальних податкових консультацій (далі – ІПК). 

Так, змінами: 

- визначено, що Електронний кабінет надає можливість платнику податків подавати звернення на отримання 
ІПК в електронній формі (зміни набрали чинності з 01.07.2020); 

- надано право податковим органам надавати ІПК в електронній формі; 

Запит на ІПК та ІПК в електронній формі необхідно підписувати з дотриманням вимог законів України «Про 

електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги». 

- збільшено з 10 до 15 кількість календарних днів терміну, на який може бути продовжено строк розгляду 

звернення на отримання ІПК. 

Звертаємо увагу, що норми щодо звільнення від відповідальності, включаючи фінансової (штрафні санкції 

та/або пеня), платника податків, який діяв відповідно до наданої ІПК, а також узагальнюючої податкової 

консультації (п. 53.1 ст. 53 ПКУ) діють до 31.12.2020. З 01.01.2021 вказані норми відповідно до Закону № 466 

переносяться до        п. 112.8 ст. 112 ПКУ і продовжать діяти. 

 

Звертаємо увагу платників ЄСВ 

Криворізький південний відділ організації роботи  нагадує, що Законом України від 25.08.2020 №822-ІХ 

підвищено розмір мінімальної заробітної плати з 1 вересня 2020 року до 5 тисяч гривень. Отже, з 1 вересня 2020 

року мінімальний розмір єдиного внеску становить 1100 грн на місяць (5000 грн х 22 відс.). Змінилася максимальна 

величина доходу, на яку нараховується єдиний внесок, що становить 15 розмірів мінімальної заробітної плати 

(75000 грн),   з 01.09.2020 максимальний єдиний внесок на місяць – 16 500 грн     (75 000 х 22 відс.). Нагадаємо, що 

з 01 січня 2020 року мінімальна заробітна плата становила 4723 грн, мінімальний розмір єдиного внеску на місяць з 

січня по серпень 2020 року – 1039,06 гривень. 

Підприємці – платники єдиного податку та підприємці, які застосовують загальну систему оподаткування 

зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за 

кварталом, за який сплачується єдиний податок (абз. третій част. восьмої ст. 9 Закону України від 08.07.2010 № 

2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»).  Граничний 
термін сплати єдиного внеску за себе підприємцями – 19 число місяця, що настає за кварталом, за який сплачується 

єдиний внесок. Якщо останній строк сплати єдиного внеску припадає на вихідний (святковий) день, то останнім 

днем сплати вважається перший робочий день, що настає за таким вихідним (святковим) днем (п. 12 розділу ІV 

Інструкції затвердженої наказом МФУ від 20.04.2015 № 449). 

 

 

Заповнення поля «Призначення платежу» розрахункових документів у разі сплати ЄСВ 

При сплаті єдиного внеску за стандартом IBAN (29 літерно-цифрових символів поле «Призначення платежу» 

розрахункового документа заповнюється таким чином:  

*  ;101  ; код за ЄДРПОУ  ; сплата єдиного внеску ;   ;   ; 
1  2  3  4  5  6  7  

1 – службовий код ("*"); 

2 – код виду сплати ("101" – Сплата суми єдиного внеску); 

3 – код за ЄДРПОУ  платника, який здійснює сплату; 

4 – друкується роз'яснювальна інформація про призначення платежу; 

5 – не заповнюється; 

6 – не заповнюється; 

7 – не заповнюється. 

Детально  за посиланням https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/402760.html 

 

 

Повідомити про порушення податкового законодавства можна на електронну скриньку 

 Державна податкова служба України звертає увагу громадян на можливість подання скарги про порушення 

податкового законодавства в електронному вигляді. На адресу idd@tax.gov.ua можна надсилати інформацію 

(скаргу), зокрема, про: - проведення розрахунків без застосування РРО – чек РРО не видано; - відсутність 

інформації про виданий чек РРО в Електронному кабінеті ДПС; - продаж підакцизних товарів (алкогольні напої 

та/або тютюнові вироби) з ознаками підробки, відсутність акцизних марок, відсутність інформації про акцизні 

марки в інформаційних системах; - продаж підакцизних товарів (алкогольні напої, тютюнові вироби та пальне) без 

наявності відповідних ліцензій; - використання неоформленої найманої праці. 

За результатами розгляду наданої інформації (скарги) органами ДПС для усунення порушень будуть вжиті до 

суб’єктів господарювання – порушників контрольно-перевірочні заходи.  
Криворізький південний відділ організації роботи 

  за матеріалами ДПС України  

 

https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/402760.html
mailto:idd@tax.gov.ua


 

Електронні сервіси  заощадять  власний час і кошти 

Криворізький південний відділ організації роботи  ГУ ДПС у Дніпропетровській області запрошує 

скористатися електронними сервісами, які заощадять не тільки власний час, але й кошти. 

 Ознайомитися та скористатися податковими сервісами ви можете за посиланнями, що розміщені на головній 

сторінці офіційного вебпорталу ДПС: 

             - Електронний кабінет https://cabinet.tax.gov.ua/; 

            - електронна звітність https://tax.gov.ua/elektronna-zvitnist/ 

 Акцентуємо вашу увагу, що з метою оперативного отримання інформації в приватній частині 

Електронного кабінету у розділі «Введення звітності» проводиться формування запитів на реєстрацію/внесення 

змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (1ДР і 5ДР) та запит щодо отримання відомостей з 

Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих 
податків (10ДР): 

       F1314601  -  Форма № 1ДР облікова картка фізичної особи – платника податків; 

      F1314701 - Форма № 5ДР заява про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; 

       F1301802 – Форма № 10ДР запит щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників 

податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків в електронному вигляді. 

 

 

Дистанційний спосіб подання звітності 

Криворізький південний відділ організації роботи ГУ ДПС у Дніпропетровській області   акцентує увагу, 

що створення, редагування, підписання та надсилання податкової звітності здійснюється в режимі «Введення 

звітності» приватної частини (особистого кабінету) Електронного кабінету. Подання документів засобами 
електронного зв’язку в електронній формі здійснюється платниками відповідно до норм Податкового кодексу 

України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями та Порядку обміну електронними 

документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 № 

557 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 01.06.2020 № 261) зі змінами та доповненнями (далі – 

Порядок). 

Згідно з п. 2 розд. ІІ Порядку автор (платник) створює електронні документи у строки та відповідно до 

порядку, що визначені законодавством для відповідних документів в електронному та паперовому вигляді, із 

зазначенням всіх обов’язкових реквізитів. Вхід до Електронного кабінету здійснюється за 

адресою:https://cabinet.tax.gov.ua , а також через офіційний вебпортал ДПС. 

У відкритій частині Електронного кабінету у розділі «Допомога» розміщено покрокову допомогу щодо 

створення електронних документів за допомогою режиму «Введення звітності». У режимі «Введення звітності» 

приватної частини (особистого кабінету) Електронного кабінету користувач має можливість створювати, 
редагувати, підписувати та надсилати, зокрема, податкову звітність за формою податкової декларації платника 

єдиного податку – фізичної особи – підприємця, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 

19.06.2015 № 578 зі змінами та доповненнями. 

При формуванні податкової декларації користувач самостійно встановлює фільтр за параметрами: «рік», 

«період», «тип форми» та обирає необхідну форму податкової декларації (наприклад, F0103306) за звітний період, 

щодо якого здійснюється звітування. В наступному вікні обирає «стан документа» та відповідний територіальний 

орган ДПС: «регіон», «район». (З цим та іншими роз’ясненнями детальніше можна ознайомитись на ресурсі 

Держаної податкової служби України «ЗІР» (категорія 107.01.07). 

 

 

 

Фізичним особам - підприємцям 

Криворізький південний відділ організації роботи  ГУ ДПС у Дніпропетровській області звертає увагу, 

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування 

податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» від 16.01.2020 №466-ІХ, 

внесено зміни до п.п. 177.5.2 ст. 177, щодо подання фізичною особою-підприємцем декларації у разі зміни системи 

оподаткування (набрали чинності з 23.05.2020 року). 

Фізичні особи - підприємці, які зареєстровані протягом року в установленому законом порядку, або 

переходять на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, або перейшли із спрощеної системи 

оподаткування, обліку та звітності, подають податкову декларацію за результатами звітного року, в якому 

розпочата така діяльність або відбувся перехід на (перехід із) спрощену систему оподаткування, обліку та звітності 

(до змін було за результатами звітного кварталу). 

Платники податку розраховують та сплачують авансові платежі у строки, визначені п.п. 177.5.1 ст.177 
ПКУ, що настануть у звітному податковому році. 

Нагадаємо, що авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб розраховуються платником податку 

самостійно згідно з фактичними даними, зазначеними у Книзі обліку доходів і витрат, кожного календарного 

кварталу та сплачуються до бюджету до 20 числа місяця, наступного за кожним календарним кварталом (до 20 

квітня, до 20 липня і до 20 жовтня). Авансовий платіж за четвертий календарний квартал не розраховується та не 

сплачується (п.п.177.5.1 ст.177 ПКУ). 

Отже, новостворена фізична особа-підприємець або фізична особа-підприємець, яка перейшла із/на 

спрощену систему оподаткування, податкову декларацію подає за звітний (податковий) період, який дорівнює 

календарному року. 

 

 

https://cabinet.tax.gov.ua/
https://tax.gov.ua/elektronna-zvitnist/
https://cabinet.tax.gov.ua/help/reporting.html#label-reporting
https://cabinet.tax.gov.ua/


Відповідальність за  неподання звіту з ЄСВ   
Криворізький південний відділ ГУ ДПС у Дніпропетровській області доводить до відома страхувальників, що 

згідно з частиною першою ст. 165¹ Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07 грудня 1984 року 

№ 8073-Х із змінами та доповненнями (далі – КупАП) неподання, несвоєчасне подання, подання не за 

встановленою формою звітності щодо єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

(далі – єдиний внесок), – тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій 

незалежно від форми власності, фізичну особу – підприємця (далі – ФОП) або особу, яка забезпечує себе роботою 

самостійно, від тридцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне із 

правопорушень, зазначених у частині першій ст. 165¹ КупАП, – тягнуть за собою накладення штрафу на посадових 

осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, ФОП або особу, яка забезпечує себе 

роботою самостійно, від сорока до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
Неподання або несвоєчасне подання звітності щодо сум нарахованого єдиного внеску є підставою для 

складання протоколу про адміністративне правопорушення. 

 

 

Трудові відносини: ФОП має право укладати трудові договори на одному або на декількох підприємствах 

Відповідно до ст. 43 Конституції України кожний громадянин України має право на працю, а також на 

створення державою умов для повного виконання цього права.  

Відповідно до ч. 2 ст. 21 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) працівники – фізичні особи – 

підприємці (далі – ФОП) мають право укладати трудові договори на одному або на декількох підприємствах, 

установах або організаціях одночасно, якщо це не суперечить законодавству або колективному договору та 

здійснюється за угодою сторін. 
Згідно з п. 1 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, 

організацій, затвердженого наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства 

фінансів України від 28.06.1993 № 43, роботою за сумісництвом є виконання працівником основної роботи, а також 

іншої регулярної оплачуваної роботи за трудовим договором на тому ж або іншому підприємстві, в організації, 

установі або у громадянина (підприємця, приватної особи) за наймом. ФОП, зареєстрована у встановленому 

законом порядку, має право працювати за трудовим договором у одного або у кількох роботодавців. Основним 

місцем роботи ФОП є підприємство (установа), в якій знаходиться трудова книжка даного працівника. 
Криворізький південний відділ організації роботи 

  за матеріалами ГУ ДПС у Дніпропетровській області  

 

Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору 

Криворізький південний відділ організації роботи  ГУ ДПС у Дніпропетровській області інформує, що у 

відповідності до Кодексу законів про працю України № 322-VIII із змінами та доповненнями встановлено, що 

працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи 

розпорядженням власника або уповноваженого ним органу та без подання повідомлення до територіальних органів 

Державної податкової служби. 

Роботодавець до початку роботи найманого робітника зобов’язаний обов’язково повідомити органи ДПС 

про прийняття працівника на роботу. Повідомлення про прийняття працівника на роботу (далі – Повідомлення) 

складають при укладанні безстрокового трудового договору, строкового трудового договору та контракту.  

Саме ж Повідомлення подається власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним 

органом (особою) чи фізичною особою – підприємцем до територіальних органів ДПС за місцем обліку їх як 
платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за формою згідно з додатком до 

постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 413 «Про порядок повідомлення Державній 

фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу» до початку роботи 

працівника за укладеним трудовим договором одним із таких способів: засобами електронного зв’язку; на 

паперових носіях разом з копією в електронній формі; на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не 

більше ніж із п’ятьма особами. 

 

 

Приймаєте працівника на роботу – не забудьте повідомити податкову!  

Нормами Кодексу законів про працю України від 10 грудня 1971 року № 322-VIII із змінами та 

доповненнями встановлено, що працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, 

оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу та подання повідомлення до 
територіальних органів Державної податкової служби. 

 Роботодавець до початку роботи найманого робітника зобов’язаний повідомити органи ДПС про прийняття 

працівника на роботу. Повідомлення про прийняття працівника на роботу (далі – Повідомлення) складають при 

укладанні безстрокового трудового договору, строкового трудового договору та контракту. 

Нагадуємо, що Повідомлення подається власником підприємства, установи, організації або уповноваженим 

ним органом (особою) чи фізичною особою – підприємцем до територіальних органів ДПС за місцем обліку їх як 

платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за формою згідно з додатком до 

постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 413 «Про порядок повідомлення Державній 

фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу» до початку роботи 

працівника за укладеним трудовим договором одним із таких способів:  засобами електронного зв’язку;  на 

паперових носіях разом з копією в електронній формі; на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не 
більше ніж із п’ятьма особами. 

 



 

Шановні громадяни та платники податків! 

                Криворізький південний відділ організації роботи  ГУ ДПС у Дніпропетровській області звертає увагу що 

через Електронний кабінет можете  подати заяви для отримання адміністративних послуг, зокрема: 

картки платника податків; відмітки у паспорті громадянина України (у формі книжечки) про наявність 

права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, відомостей з Державного реєстру  фізичних 

осіб – платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків; 

реєстрації реєстратора розрахункових операцій, книг обліку розрахункових операцій, розрахункових книжок;  

включення неприбуткового підприємства (установи, організації) до Реєстру неприбуткових установ та 

організацій, внесення змін до цього Реєстру, витягу з Реєстру неприбуткових установ та організацій; 

довідку про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на 

контролюючі органи; 
довідку про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на 

контролюючі органи; 

відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми/джерела виплачених доходів 

та утриманих податків; 

копії реєстраційних посвідчень реєстраторів розрахункових операцій направляються на адресу електронної 

пошти заявника (оригінал можна буде отримати після закінчення карантину). 

У разі виникнення питань щодо користування Електронним кабінетом платника ви можете звернутись до 

служби підтримки за телефоном 0 800 501 007 або за посиланням http://cabinet.tax.gov.ua/help/. Вхід до 

Електронного кабінету здійснюється за посиланням: http://cabinet.tax.gov.ua.  

 

 
 

Максимальну базу для нарахування ЄСВ збільшено 

Криворізький південний відділ організації роботи  ГУ ДПС у Дніпропетровській області повідомляє, 

що Законом «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»збільшено 

мінімальну заробітну плату з 1 вересня 2020 року: - у місячному розмірі з 4723 грн. до 5000 грн.; - у погодинному 

розмірі з 28,31 грн. до 29,20 грнвень.  У зв'язку з цим змінився розмір мінімального страхового внеску з ЄСВ. З 1 

вересня він становить 1100 грн. (5000 грн. х 22 %). Крім того, збільшено максимальну базу для нарахування ЄСВ та 

з 1 вересня її розмір складає 75000 гривень. 

Таким чином, з вересня 2020 року фізичні особи - підприємці, незалежно від обраної системи 

оподаткування, особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, члени фермерського господарства та 

роботодавці при нарахуванні зарплати основному працівнику сплачуватимуть ЄСВ не нижче 1100 гривень. 

 
 

Громадяни для звірки даних щодо плати за землю мають право звернутись до органів ДПС 

Криворізький південний відділ організації роботи повідомляє, що плата за землю – це обов’язковий платіж у 

складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку або орендної плати за земельні ділянки 

державної і комунальної власності.  Норми визначені п.п. 14.1.147 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі 

– ПКУ). Земельний податок – це обов’язковий платіж, що справляється з власників земельних ділянок та земельних 

часток (паїв), а також постійних землекористувачів (п.п. 14.1.72 п. 14.1 ст. 14 ПКУ). 

Згідно з п. 286.5 ст. 286 ПКУ платники плати за землю мають право звернутися з письмовою заявою до 

контролюючого органу за місцем знаходження земельних ділянок для проведення звірки даних щодо: розміру площ 

та кількості земельних ділянок, що перебувають у власності та/або користуванні платника податку;  права на 

користування пільгою зі сплати земельного податку з урахуванням положень підпунктів 281.4 та 281.5 ст. 281 ПКУ;  
розміру ставки земельного податку; нарахованої суми плати за землю. 

 

 

Якщо в  ході звірки  даних виявлено  розбіжності  

Криворізький південний відділ організації роботи повідомляє, що у разі виявлення розбіжностей між даними 

контролюючих органів та даними, підтвердженими платником плати за землю на підставі оригіналів відповідних 

документів, зокрема документів на право власності, користування пільгою, а також у разі зміни розміру ставки 

плати за землю контролюючий орган (контролюючі органи) за місцем знаходження кожної із земельних ділянок 

проводить (проводять) протягом десяти робочих днів перерахунок суми податку і надсилає (вручає)/надсилають 

(вручають) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається 

скасованим (відкликаним). 

Поряд з цим, у разі якщо платник податків має у власності декілька земельних ділянок, щодо яких необхідно 
провести звірку даних, для її проведення такий платник податків має право звернутися до контролюючого органу за 

місцем знаходження будь-якої з таких земельних ділянок (п. 286.5 ст. 286 ПКУ). 

Крім того, фізичні особи, з використанням кваліфікованого електронного підпису, мають можливість 

переглянути сформовані податкові  повідомлення-рішення щодо сум нарахованих їм податкових зобов’язань з 

плати за землю, в меню «ЕК для громадян» приватної частини Електронного кабінету, вхід до якого здійснюється 

за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС. 

 

 

 

 

 

http://cabinet.tax.gov.ua/help/
http://cabinet.tax.gov.ua/
https://ips.ligazakon.net/document/view/T200822?utm_source=jurliga.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=jl03
http://cabinet.tax.gov.ua/


 

Платникам  єдиного податку третьої групи  

Криворізький південний відділ організації роботи  ГУ ДПС у Дніпропетровській області повідомляє, що 

Законом України від 16.01.2020 №466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення 

адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» змінено 

термін подання заяви платниками єдиного податку третьої групи у випадку зміни податкової адреси суб’єкта 

господарювання та/або місця провадження господарської діяльності. Якщо раніше було передбачено подавати 

заяву разом з податковою декларацією за звітний період (квартал), у якому відбулися зміни, то тепер заяву потрібно 

подати не пізніше останнього дня звітного пеіоду (кварталу), у якому змінилася податкова адреса та/або місце 

провадження господарської діяльності. 

Також, нагадуємо, що у разі зміни ставки єдиного податку заява подається платником єдиного податку 

третьої групи не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому буде 
застосовуватися така ставка. 

 

 

 

Інформаційні ресурси  ДПС України відкриті для користувачів 

Державна податкова служба України відкрита до інформаційного співробітництва з платниками податків, 

засобами масової інформації, органами державної влади та місцевого самоврядування, іншими установами та 

організаціями. Служба здійснює інформаційну взаємодію з понад 50 органами державної влади, у тому числі з 

правоохоронними органами, та забезпечує передачу більше 150 наборів даних з інформаційно-телекомунікаційних 

систем ДПС.  

Варто зазначити, що Державна податкова служба України – серед відомств, що є абсолютними лідерами по 
відкритості. ДПС здійснює постійне оновлення наборів даних у формі відкритих даних на Порталі відкритих даних 

Єдиного державного веб-порталу відкритих даних (https://data.gov.ua/organization/tax) та на офіційному вебпорталі 

ДПС (http://tax.gov.ua/datasets.php?q=). На цих інформаційних ресурсах податкова служба оновлює 41 основний 

набір даних. Завдяки їх оприлюдненню користувачі інформаційних ресурсів можуть вільно використовувати та 

поширювати інформацію з відповідних реєстрів. 

 

 

Новий сервіс для платників податків 

Криворізький південний відділ організації роботи ГУ ДПС у Дніпропетровській області повідомляє, що  

Державною податковою службою України створено новий сервіс щодо оперативного автоматизованого 

повідомлення суб’єктів господарювання про сплив терміну чергового платежу за ліцензію, призупинення дії 

ліцензії, анулювання ліцензії на певний вид діяльності. 
Повідомлення про внесення чергового платежу за ліцензію автоматично формується в інформаційно-

телекомунікаційних системах ДПС та направляється суб’єкту господарювання за 30, за 20, за 10 та 5 днів до 

настання терміну сплати за ліцензію через «Електронний кабінет». Такі нововведення підвищать якість надання 

адміністративних послуг та поліпшать сервіс у сфері ліцензування відповідних видів діяльності, на провадження 

яких суб’єкти господарювання отримали ліцензії. 

За повідомленням ДПС  України 

 

Сервіс  «Пульс»  

 Криворізький південний відділ організації роботи ГУ ДПС у Дніпропетровській області  звертає увагу, що 

сервіс ДПС України «Пульс» приймає звернення громадян та суб’єктів господарювання  щодо неправомірних дій та 

бездіяльності, можливі корупційні правопорушення у сфері службової діяльності з боку конкретних посадових осіб 
структурних підрозділів ДПС та її територіальних органів. Заявники можуть надати Інформацію за телефоном 

0800-501-007, обравши на інтерактивному голосовому автовідповідачі напрямок «4», та на електронну пошту 

idd@sfs.gov.ua.  Інформація приймається цілодобово. 

 

 

У разі зміни  особистих  даних  повідомте податкову! 

Криворізький південний відділ організації роботи ГУ ДПС у Дніпропетровській області  повідомляє, що 

кожна фізична особа, яка отримує офіційні доходи, є платником податку на доходи фізичних осіб та перебуває на 

обліку в органах державної податкової служби. У кожного громадянина є свій індивідуальний реєстраційний номер 

облікової картки платника податків, крім осіб які через свої релігійні переконання відмовилися від нього.  

           У відповідності до п. 70.2 ст. 70 Податкового кодексу України, у Державному реєстрі фізичних осіб – 

платників податків на кожну особу міститься наступна інформація: - дата народження;  місце народження;  місце 
проживання;  серія та номер свідоцтва про народження, паспорта (аналогічні дані іншого документа, що посвідчує 

особу), ким і коли виданий.   Згідно пункту 70.7 Податкового кодексу України, у разі зміни будь якої інформації з 

переліченого вище, громадянин повинен повідомити про це орган ДПС.   

У місячний термін з дня виникнення змін фізична особа повинна подати до податкової служби заяву за 

формою 5ДР, яку можна отримати у Центрі обслуговування платників. Відповідальність за їх порушення  

встановлена  пунктом 70.5 Податкового кодексу  України. 

 

 

 

 

 

https://data.gov.ua/organization/tax
http://tax.gov.ua/datasets.php?q=


Після оподаткування кошти переведені з рахунку юрособи – «єдинника» 3 групи  

на рахунок того ж платника в іншому банку  
Криворізький південний відділ організації роботи інформує, що 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, визначеній п. 292.3 ст. 292 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).  

Норми встановлені п.п. 2 п. 292.1 ст. 292 ПКУ. 

Визначення доходу здійснюється для цілей оподаткування єдиним податком та для надання права суб’єкту 

господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/або перебувати на спрощеній системі 

оподаткування   (п. 292. 14 ст. 292 ПКУ). 

Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у 

грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акта приймання-
передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг). Для платника єдиного податку третьої групи, який є 

платником податку на додану вартість, датою отримання доходу є дата списання кредиторської заборгованості, за 

якою минув строк позовної давності. 

Для платника єдиного податку третьої групи – юридичні особи датою отримання доходу також є дата 

відвантаження товарів (виконання робіт, надання послуг), за які отримана попередня оплата (аванс) у період сплати 

інших податків і зборів, визначених ПКУ (п. 292.6 ст. 292 ПКУ). Отже, оподатковані кошти є прибутком 

підприємства, тобто власними коштами платника єдиного податку третьої групи – юридичної особи, які 

залишаються у розпорядженні підприємства. Враховуючи вищевикладене, кошти, які після оподаткування 

переведені з рахунку платника єдиного податку третьої групи – юридичної особи на рахунок того ж платника в 

іншому банку, не підлягають повторному оподаткуванню єдиним податком. 

 
 

 

Про  законодавчі новації у запровадженні РРО 

Криворізьким південним відділом організації роботи  ГУ ДПС у Дніпропетровській області проведено 

сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» щодо законодавчих новації у запровадженні програмних реєстраторів 

розрахункових операцій. Наводимо найактуальніші запитання та відповідні на них. 

1. Як здійснюється програмування найменування товарів (послуг) в ПРРО? 

Програмування товарів/послуг в ПРРО здійснюється суб’єктом господарювання/оператором (касиром) самостійно 

шляхом додавання товарів/послуг або шляхом імпорту даних переліку (файлу у форматі CSV), який формується 

згідно з інструкцією користувача ПРРО. 

2. Як можливо перевірити чеки, що видаються ПРРО? 

Пошук чеків, виданих ПРРО, можна здійснити за посиланням: https://cabinet.tax.gov.ua.cashregs/check. 
3. Чи необхідно скасовувати апаратний РРО та реєструвати програмний? 

Законодавчо не встановлено обмежень щодо використання суб’єктом господарювання наряду з апаратним 

програмного РРО. Суб’єкт господарювання самостійно, виходячи з власних потреб, обирає вид РРО (програмний 

та/або апаратний) засобами якого має намір здійснювати реєстрацію розрахункових операцій відповідно до вимог 

Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування 

та послуг». 

У разі, якщо суб’єкт господарювання приймає рішення використовувати програмний РРО замість апаратного, 

реєстрацію апаратного РРО необхідно скасувати.  

4. Чи можна заяву про реєстрацію ПРРО подати через Електронний кабінет? 

Заява про реєстрацію ПРРО може бути подана через Електронний кабінет. Для цього за допомогою особистого 

електронного ключа здійснюємо вхід до приватної частини Електронного кабінету. Для реєстрації ПРРО знаходимо 
та створюємо електронний документ за формою №1-ПРРО «Заява про реєстрацію програмного реєстратора 

розрахункових операцій». Заповнюємо заяву, зазначивши всі відповідні дані. При відсутності помилок, зберігаємо, 

підписуємо та направляємо заяву на обробку. Згодом перевіряємо отримання відповідної квитанції з інформацією 

«документ прийнято».  

Наступним кроком буде подання Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката 

відкритого ключа за відповідною формою. Після успішного завершення даних операцій здійснюємо завантаження 

програмного забезпечення ПРРО з офіційного вебпорталу ДПС. 

 

 

Актуальна  інформація, пов’язана  із запровадженням ПРРО 

Криворізький південний відділ організації роботи повідомляє, що ДПС України на офіційному вебпорталі 

за посиланням https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/424818.html повідомила, що у банері «Програмні РРО» на 
вебпорталі ДПС у вкладці «Форми ПРРО» розміщено форми електронних документів для програмних реєстраторів 

розрахункових операцій (ПРРО), які застосовуються користувачами для реєстрації/перереєстрації/скасування 

реєстрації ПРРО, а також під час застосування ПРРО.  

Банер «Програмні РРО» (https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/) також містить актуальну інформацію, 

пов’язану із запровадженням ПРРО відповідно до вимог Закону України від 20 вересня 2019 року № 128-IX «Про 

внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, 

громадського харчування та послуг» та інших законів України щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і 

послуг» із змінами (набуває чинності з 01.08.2020). 
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До уваги платників рентної плати за спеціальне використання води! 
Криворізький південний відділ організації роботи  області звертає увагу на наступне. 

Відповідно до п. 255.1 ст. 255 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) платниками рентної плати за 

спеціальне використання води (далі – рентна плата) є первинні водокористувачі – суб’єкти господарювання 

незалежно від форми власності: юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи 

без утворення юридичної особи, постійні представництва нерезидентів, а також фізичні особи – підприємці, які 

використовують та/або передають вторинним водокористувачам воду, отриману шляхом забору води з водних 

об’єктів, а також використовують воду для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва (далі – 

водокористувачі). 

Об’єктом оподаткування рентною платою є фактичний обсяг води, який використовують водокористувачі (п. 

255.3 ст. 255 ПКУ). 

Пункт 255.4 ст. 255 ПКУ містить перелік умов використання водокористувачами обсягів води для надання 
послуг з водопостачання, де об’єктом оподаткування рентною платою є фактичний обсяг використаної води  (п. 

255.11 ст. 255 ПКУ), але рентна плата за які платниками рентної плати не справляється. 

У вторинних водокористувачів для випадків, зазначених у п. 255.4 ст. 255 ПКУ, не виникають підстави для 

відшкодування первинним водокористувачам витрат на сплату рентної плати у складі вартості послуг з 

водопостачання. 

 

 

Обов’язкове застосування РРО 

Криворізький південний відділ організації роботи  ГУ ДПС у Дніпропетровській області інформує, що з 01 

серпня 2020 року набрали чинності норми законів України від 20 вересня 2019 року № 128-IX «Про внесення змін 

до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського 
харчування та послуг» та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг» (із 

змінами) та № 129-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері 

торгівлі та послуг» (із змінами). 

Так, з 01 серпня 2020 року кожен суб’єкт господарювання при розрахунках зі споживачами починаючи з 01 

серпня 2020 року поряд з традиційними РРО, тобто касовими апаратами, можуть застосовувати програмні РРО, які 

можна встановити на смартфон, планшет, комп’ютер чи інший будь-який гаджет, який має операційну систему та 

підключення до Інтернет. При цьому такий суб’єкт господарювання повинен перебувати на обліку в 

контролюючому органі. Також на обліку має перебувати його господарська одиниця, де буде використовуватись 

ПРРО, про яку суб’єкт господарювання повідомляє контролюючий орган відповідно до вимог п. 63.3 ст. 63 

Податкового кодексу України. 

З 1 січня 2021 року буде розширений перелік видів діяльності, для яких стане обов'язковим використання 

РРО: традиційних або програмних. Також буде запроваджений механізм кешбеку. 
Обов’язковим застосування РРО стане для платників єдиного податку другої-четвертої груп, які 

здійснюють реалізацію товарів (надання послуг) через мережу Інтернет, діяльність туристичних агентств, 

туристичних операторів, діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення, реалізацію ювелірних та 

побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного 

утворення та напівдорогоцінного каміння, роздрібну торгівлю вживаними товарами в магазинах, діяльність 

ресторанів, кафе, ресторанів швидкого обслуговування, реалізацію текстилю (крім реалізації за готівкові кошти на 

ринках) та деталей і приладдя для автотранспортних засобів відповідно до переліку, що затверджується Кабінетом 

Міністрів України. 

З 01 квітня 2021 РРО зобов’язані будуть використовувати всі фізичні особи – підприємці, які перебувають 

на спрощеній системі оподаткування і є платниками ІІ, ІІІ та IV груп єдиного податку.  

Звертаємо також увагу, що з 01 серпня 2020 року застосовуються штрафні санкції у разі виявлення 
порушень при використанні РРО або програмних РРО за перше порушення у розмірі 10 % і за кожне наступне 

порушення 50 % вартості проданих з порушенням товарів, виконаних робіт, наданих послуг. З 01 січня 2021 року 

розмір штрафу буде становити 100 % і 150 % вартості проданих з порушенням товарів (робіт, послуг) за перше та 

наступне порушення відповідно. 

 

ФОП має право укладати трудові договори на одному або на декількох підприємствах 

Відповідно до ст. 43 Конституції України кожний громадянин України має право на працю, а також на 

створення державою умов для повного виконання цього права.  

Відповідно до ч. 2 ст. 21 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) працівники – фізичні особи – 

підприємці (далі – ФОП) мають право укладати трудові договори на одному або на декількох підприємствах, 

установах або організаціях одночасно, якщо це не суперечить законодавству або колективному договору та 

здійснюється за угодою сторін. 
Згідно з п. 1 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, 

організацій, затвердженого наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства 

фінансів України від 28.06.1993 № 43, роботою за сумісництвом є виконання працівником основної роботи, а також 

іншої регулярної оплачуваної роботи за трудовим договором на тому ж або іншому підприємстві, в організації, 

установі або у громадянина (підприємця, приватної особи) за наймом. ФОП, зареєстрована у встановленому 

законом порядку, має право працювати за трудовим договором у одного або у кількох роботодавців. Основним 

місцем роботи ФОП є підприємство (установа), в якій знаходиться трудова книжка даного працівника. 

Криворізький південний відділ організації роботи  за повідомленням ГУ ДПС у Дніпропетровській області 

 

 

 



Про актуальні питання реєстрації податкових накладних на черговому онлайн семінарі 
За організацією Головного управління ДПС у Дніпропетровській області  (далі – ГУ ДПС) та 

Дніпропетровського територіального відділення Всеукраїнської Професійної Громадської організації «Спілка 

аудиторів України» (далі – ДТВВПГО «Спілка аудиторів України») проведено семінар у режимі онлайн для членів 

ДТВВПГО «Спілка аудиторів України» на тему  «Зупинення податкових накладних, деякі особливості заповнення 

Таблиці даних платника податку на додану вартість». 

У заході прийняли участь заступник начальника управління – начальник відділу інформаційної політики та 

адміністрування субсайту ГУ ДПС Осипова Манушак, начальник відділу перевірок інших галузей економіки 

управління податкового аудиту ГУ ДПС Дядченко Юлія, головний державний ревізор-інспектор відділу 

координації роботи, взаємодії з правоохоронними органами та інформаційно-аналітичного забезпечення управління 

боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС Курило Сергій, член Громадської ради 

при ГУ ДПС та представник ДТВВПГО «Спілка аудиторів України» Барановська Олена, а також члени ДТВВПГО 
«Спілка аудиторів України». 

Учасники семінару отримали фахові відповіді на питання, пов’язані із процедурою зупинення реєстрації 

ПН/РК в ЄРПН. Захід пройшов у форматі жвавого спілкування, адже тематика, пов’язана із зупиненням реєстрації 

ПН/РК в ЄРПН, на сьогодні надзвичайно актуальна для бізнесу. 

За повідомленням ГУ ДПС у Дніпропетровській області   

 

 

 

Право на використання податкової знижки 

    Криворізький південний відділ організації роботи ГУ ДПС у Дніпропетровській області  нагадує платникам 

податку, що право на використання податкової знижки за наслідками звітного податкового року платник податку 
повинен використати до  кінця податкового року, наступного за звітним. У разі, якщо до кінця податкового року, 

наступного за звітним платник податку не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками 

звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься - п.п. 166.4.3 п. 166.4 ст. 166 

Податкового кодексу України. 

Про своє право на нарахування податкової знижки та її підстави із зазначенням конкретних сум платник 

зазначає у річній податковій декларації про майновий стан і доходи, яка подається по 31 грудня включно 

наступного за звітним податкового року. До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного 

податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими 

документами, зокрема: квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, що 

ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і особу, яка звертається за податковою знижкою (їх покупця 

(отримувача), а також копіями договорів за їх наявності в яких обов'язково повинно бути відображено вартість 

таких товарів (робіт, послуг) і строк оплати за такі товари (роботи, послуги).  
Копії зазначених у підпункті 166.2.1 цього пункту документів (крім електронних розрахункових 

документів) надаються разом з податковою декларацією, а оригінали цих документів не надсилаються 

контролюючому органу, але підлягають зберіганню платником податку протягом строку давності, встановленого 

цим Кодексом. У разі, якщо відповідні витрати підтверджені електронним розрахунковим документом, платник 

податків зазначає в податковій декларації лише реквізити електронного розрахункового документа. 

 

 

 

 

Електронний кабінет платника податків допоможе  обрати спрощену систему оподаткування 

           За допомогою меню «Листування з ДПС» приватної частини Електронного кабінету підприємець може 
направити до ДПС разом із супровідним листом у форматі pdf (обмеження 2 МВ): -  заяву про застосування 

спрощеної системи оподаткування; -  розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу 

на спрощену систему оподаткування. 

Дата подання заяви є дата реєстрації супровідного листа в органі ДПС.  Протягом одного робочого дня 

після надсилання такого листа повідомлять про його вхідний реєстраційний номер та дату реєстрації.   Інформацію 

щодо отримання та реєстрації листа в ДПС можна переглянути у вкладці «Вхідні документи» меню «Вхідні/вихідні 

документи» приватної частини Електронного кабінету. 

Криворізький південний відділ організації роботи ГУ ДПС у Дніпропетровській області  нагадує, що 

суб’єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів, може прийняти рішення про перехід на 

спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 

календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Такий суб’єкт господарювання може здійснити 

перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року (п.п. 298.1.4 ст. 298 ПКУ) 
                                 

 

 

 

Податкова служба запускає свій Telegram-канал 

Державна податкова служба України запускає свій Telegram-канал. Про податки і не тільки – відтепер у 

більш зручному та мобільному форматі.  Що ж цікавого запропонуємо ми? Це – ексклюзивні матеріали, 

інфографіки, все про сервіси податкової, анонси, роз’яснення та коментарі фахівців. Підписуйся на Telegram-канал 

Державної податкової служби України  https://t.me/tax_gov_ua. 

Криворізький південний відділ організації роботи 

 за повідомленням ДПС України 

https://t.me/tax_gov_ua


 

Термін сплати ЄСВ  фізособою - підприємцем за найманих працівників  

 Криворізьке південне управління інформує. Відповідно до абз. 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 абз. 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).  

 

 

 

Наявність договору про навчання дитини надає права платнику ПДФО  

на отримання податкової знижки  

Криворізький південний відділ організації роботи ГУ ДПС у Дніпропетровській області   нагадує, що право 
платника податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) на податкову знижку у зменшення оподатковуваного 

доходу за наслідками звітного податкового року, підстави для її нарахування, перелік витрат, дозволених до 

включення до податкової знижки, обмеження права на її нарахування визначені ст. 166 Податкового кодексу 

України (далі – ПКУ). 

Відповідно до п.п. 166.3.3 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, фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати у 

вигляді суми коштів, сплачених платником ПДФО на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, 

загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти для компенсації вартості здобуття 

відповідної освіти такого платника ПДФО та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення. 

Членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення для цілей   розділу IV ПКУ вважаються її батьки, 

її чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, у тому числі усиновлені (п.п. 14.1.263 п. 14.1 ст. 14 ПКУ). 
До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником 

ПДФО витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема, квитанціями, 

фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, що ідентифікують продавця товарів (робіт, 

послуг) і особу, яка звертається за податковою знижкою (їх покупця (отримувача), а також копіями договорів за їх 

наявності в яких обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк оплати за такі 

товари (роботи, послуги) (п.п. 166.2.1 п. 166.2 ст. 166 ПКУ). 

Підпунктом 166.2.2 п. 166.2 ст. 166 ПКУ визначено, що копії зазначених у  п.п. 166.2.1 п. 166.2 ст. 166 ПКУ 

документів (крім електронних розрахункових документів) надаються разом з річною податковою декларацією про 

майновий стан і доходи (далі – Декларація), а оригінали цих документів не надсилаються контролюючому органу, 

але підлягають зберіганню платником ПДФО протягом строку давності, встановленого ПКУ. 

У разі якщо відповідні витрати підтверджені електронним розрахунковим документом, платник податків 
зазначає в Декларації лише реквізити електронного розрахункового документа. 

Суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації конституційного права людини на освіту, прав та 

обов’язків фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у реалізації цього права регулює Закон України від 05 

вересня 2017 року  № 2145-VІІІ «Про освіту» із змінами та доповненнями (далі – Закон № 2145). 

Спеціальними законами, які визначають правові, організаційні, фінансові засади, а також структуру та типи 

закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти є закони України від 22 червня 2000 року № 1841-III 

«Про позашкільну освіту» із змінами та доповненнями, від 11 липня 2001 року              № 2628-III «Про дошкільну 

освіту» із змінами та доповненнями та від 13 травня 1999 року № 651-XIV «Про загальну середню освіту» із 

змінами та доповненнями. 

Згідно з п. 6 ст. 79 Закону № 2145 встановлено, що розмір та умови оплати за навчання, підготовку, 

перепідготовку, підвищення кваліфікації, за надання додаткових освітніх послуг встановлюються договором. 

Договір укладається між закладом освіти і здобувачем освіти (його законними представниками) та/або 
юридичною чи фізичною особою, яка здійснює оплату. 

Враховуючи викладене, з метою використання права на податкову знижку у зменшення оподатковуваного 

доходу за наслідками звітного податкового року платник ПДФО може включити фактично здійснені ним витрати у 

вигляді суми коштів, сплачених на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої 

освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти такого платника ПДФО та/або члена його сім’ї першого 

ступеня споріднення, підтверджені відповідними документами, зокрема, копією договору, що ідентифікує заклад 

освіти – надавача послуг і здобувача освіти – отримувача послуг (його законного представника) та/або юридичну 

чи фізичну особу, яка здійснює оплату. 

При цьому в договорі про навчання зазначається прізвище, ім’я та по батькові особи, яка буде безпосередньо 

навчатися (дитини). 

 



 

 

Анулювання реєстрації платника ПДВ 

Законом України від 16 січня 2020 року № 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому 

законодавстві» внесено ряд змін до Податкового кодексу України. Зокрема, п. 184.2 ст. 184 ПКУ доповнено 

абзацом другим, відповідно якого, особам, зареєстрованим платником ПДВ до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, внесено запис про державну реєстрацію 

припинення юридичної особи (крім перетворення) або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця 

(далі – ФОП) або якщо до реєстру платників єдиного податку внесено запис про застосування спрощеної системи 

оподаткування, що не передбачає сплати ПДВ, анулювання реєстрації проводиться контролюючим органом 

автоматично на підставі відповідних відомостей, отриманих згідно із Законом України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» або за даними реєстру платників єдиного 

податку. Зауважимо, що анулювання реєстрації платника ПДВ здійснюється на дату, зокрема державної реєстрації 

припинення юридичної особи або підприємницької діяльності ФОП. 

Криворізький південний відділ організації роботи 

 

 

 

Повідомити про порушення податкового законодавства можна на електронну скриньку 

 Державна податкова служба України звертає увагу громадян на можливість подання скарги про порушення 

податкового законодавства в електронному вигляді. На адресу idd@tax.gov.ua можна надсилати інформацію 

(скаргу), зокрема, про:  
- проведення розрахунків без застосування РРО – чек РРО не видано;  

- відсутність інформації про виданий чек РРО в Електронному кабінеті ДПС; 

- продаж підакцизних товарів (алкогольні напої та/або тютюнові вироби) з ознаками підробки, відсутність 

акцизних марок, відсутність інформації про акцизні марки в інформаційних системах;  

- продаж підакцизних товарів (алкогольні напої, тютюнові вироби та пальне) без наявності відповідних 

ліцензій;  

- використання неоформленої найманої праці. 

За результатами розгляду наданої інформації (скарги) органами ДПС для усунення порушень будуть вжиті до 

суб’єктів господарювання – порушників контрольно-перевірочні заходи. Інформацію розміщено на офіційному 

вебпорталі ДПС України за посиланням https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/429967.html 

 

 

ГУ ДПС у Дніпропетровській області  в інтернет-просторі 

https://dp.tax.gov.ua/; 

https://www.facebook.com/tax.dnipropetrovsk/; 

https://www.youtube.com/channel/UCIxijADr1NbFo5dhZ3mQwVA 

 

 

Коли застосування РРО є обов’язковим 

Криворізький південний відділ ГУ ДПС у Дніпропетровській області нагадує, що фізичні особи - підприємці 

– платники єдиного податку другої, третьої та четвертої груп, які здійснюють розрахункові операції в готівковій 

та/або в безготівковій формі при продажу товарів (наданні послуг) зобов’язані проводити розрахункові операції на 

повну суму покупки через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим 
роботи РРО з роздрукуванням відповідних розрахункових документів у разі: 

- перевищення в календарному році незалежно від обраного виду діяльності обсягу доходу понад 1 000 000 

гривень (п. 296.10 ст. 296 ПКУ); 

Застосування РРО розпочинається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням 

такого перевищення, та продовжується у всіх наступних податкових періодах протягом реєстрації суб’єкта 

господарювання як платника єдиного податку. 

- здійснення реалізації технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту 

незалежно від групи єдиного податку та обсягу річного доходу (п. 296.10 ст. 296 ПКУ); 

- здійснення реалізації лікарських засобів та виробів медичного призначення незалежно від групи єдиного 

податку та обсягу річного доходу (п. 296.10 ст. 296 ПКУ); 

- здійснення роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності, 

пов’язаної з роздрібним продажем пива, сидру, пері (без додання спирту) та столових вин (п. 291.5 ст. 291 ПКУ). 

 

 

Змінена вартісний критерій визначення основних засобів з 6 до 20 тисяч гривень 

Криворізький південний відділ ГУ ДПС у Дніпропетровській області 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» з 23 

травня 2020 року змінено вартісний критерій визначення основних засобів з 6 тис. грн до 20 тис. гривень.  

Цей критерій застосовується до основних засобів, що вводяться в експлуатацію після 22 травня 2020 року. 

Основні засоби, введені в експлуатацію до 23 травня 2020 року, продовжують амортизуватись у податковому 

обліку, навіть якщо їх залишкова балансова вартість не перевищує 20 тис. гривень. 

За повідомленням ДПС України  

mailto:idd@tax.gov.ua
https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/429967.html
https://dp.tax.gov.ua/
https://www.facebook.com/tax.dnipropetrovsk/
https://www.youtube.com/channel/UCIxijADr1NbFo5dhZ3mQwVA


 

 

Фінансові  санкції за несплату ЄСВ 
  Посадові особи, винні в порушенні законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску, несуть 

дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно із законом. 

Відповідальність за несвоєчасну сплату єдиного внеску — штрафні санкції, пеня: 

 — на суму недоїмки нараховується пеня з розрахунку 0,1 % суми недоплати за кожний день прострочення 

платежу; 

— за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску 

накладається штраф у розмірі 20 % своєчасно не сплачених сум; 

 — за донарахування ДПС або платником своєчасно не нарахованого внеску накладається штраф у розмірі 

10 % зазначеної суми за кожний повний або неповний звітний період, за який донараховано таку суму, але не більш 
як 50 % суми донарахованого ЄСВ; 

 — за неналежне ведення бухгалтерської документації, на підставі якої нараховується ЄСВ, накладається 

штраф у розмірі від 8 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 136 грн до 255 грн); 

 — за несплату, неповну сплату або несвоєчасну сплату суми єдиного внеску одночасно з видачею сум 

виплат, на які нараховується внесок (авансових платежів), накладається штраф у розмірі 10 % таких несплачених 

або несвоєчасно сплачених сум. 

 

 

 

 

Які обов’язкові реквізити повинен містити фіскальний чек 
Криворізький південний відділ організації роботи доводить до відома споживачів, що для захисту своїх прав, 

при здійсненні покупок необхідно, щоб продавець видав фіскальний чек, який повинен містити реквізити, 

визначені розділом ІІ Положення про форму та зміст розрахункових документів, затвердженого наказом 

Міністерства фінансів України від 21.01.2016 № 13 із змінами. 

Так, фіскальний чек обов’язково містить такі реквізити: 

- найменування господарської одиниці; 

- адреса господарської одиниці; 

- «ПН» – індивідуальний податковий номер платника ПДВ; 

- «ІД» – податковий номер/серія та номер паспорта; 

- кількість товару (послуги)/знак множення/вартість одиниці виміру›; 

- код УКТ ЗЕД, назва товару (послуги), вартість, літерне позначення ставки ПДВ; 

- форма оплати, сума коштів; 
- СУМА загальної вартості придбаних товарів (отриманих послуг) за чеком; 

- ПДВ – літерне позначення ставки ПДВ, ставка ПДВ у відсотках, сума ПДВ; 

- акцизний податок – ставка акцизного податку, сума акцизного податку; 

- номер чека; 

- поточна дата, час проведення розрахунку; 

- «ФН» – фіскальний номер реєстратора розрахункових операцій; 

- «ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК», найменування або логотип виробника. 

У разі видачі касового чека невстановленої форми або відмови у його видачі, необхідно звертатися до ДПС 

України за номером телефону: 0 800 501 007 (напрямок 4). 

 

 

 

Важливо про ЄСВ 

 Криворізький південний відділ ГУ ДПС у Дніпропетровській області повідомляє, що єдиний внесок 

підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника (за наявності у платника ЄВ одночасно із зобов'язаннями 

зі сплати ЄВ зобов'язань із сплати податків, інших обов'язкових платежів, передбачених законом, або зобов'язань 

перед іншими кредиторами — зобов'язання зі сплати ЄВ мають пріоритет перед усіма іншими зобов'язаннями, крім 

зобов'язань з виплати заробітної плати (доходу), і виконуються у першу чергу.  

 Обов'язки платників ЄВ виникають у ФОП, у тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування, 

членів фермерського господарства та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність з дня їх державної 

реєстрації/з початку провадження діяльності та припиняються після державної реєстрації закриття 

(припинення) ФОП/припинення відповідної діяльності.  

При цьому сплата внеску проводиться за місяць, у якому відбулася така реєстрація/припинення.  
Єдиний внесок потрібно платити усім ФОП незалежно від системи оподаткування та наявності доходу, при 

цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць (у 2020 році 

– 1039 грн 06 коп.). 

 Тож, до тих пір, доки фізична особа – підприємець зареєстрований в Єдиному державному реєстрі, йому 

будуть нараховуватись суми єдиного внеску (22 % від мінімальної заробітної плати щомісячно). 

 

 

 

 

 

 



 

Про пільги зі сплати земельного податку для учасників АТО (ООС) 

Криворізький південний відділ ГУ ДПС у Дніпропетровській області нагадує, що платниками земельного 

податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі. Об’єктами оподаткування є 

земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні та земельні частки (паї), які перебувають у 

власності. Норми визначені ст. 269 Податкового кодексу України (далі – ПКУ). Згідно з п. 281.1.4 ст. 281 ПКУ від 

сплати земельного податку звільняються ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України від 22 

жовтня 1993 року № 3551-ХІІ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (далі – Закон № 3551) із 

змінами. 

Так, ветеранами війни є особи, які брали участь у захисті Батьківщини чи в бойових діях на території інших 

держав. До ветеранів війни належать учасники бойових дій, інваліди війни, учасники війни (ст. 4 Закону № 3551).   

Учасники антитерористичної операції – це особи визнані учасниками бойових дій (п. 19 ст. 6 Закону № 3551). 
Враховуючи вищевикладене, від сплати земельного податку звільняються фізичні особи, які брали участь в 

антитерористичній операції (в операції об’єднаних сил), та відповідно до норм Закону № 3551 визнані ветеранами 

війни. При цьому, звільнення від сплати земельного податку, передбачене для такої категорії фізичних осіб, 

поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм, зокрема: 

- для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як  2 гектари; 

- для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка): у селах – не більш як 0,25 гектара,  в селищах – не більш як 0,15 гектара, в містах – не більш як 0,10 

гектара; 

- для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара; 

- для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара; 

- для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара. 
Для звільнення від сплати земельного податку, особі, яка має підстави для отримання пільг, необхідно надати 

контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки заяву довільної форми та документи, що 

посвідчують її право на пільгу, зокрема, посвідчення «Учасник бойових дій». 

 

 

З  01 січня 2021 року запроваджується Єдиний реєстр податкових повідомлень-рішень контролюючих органів 

Криворізький південний відділ організації роботи  ГУ ДПС у Дніпропетровській області повідомляє 

повідомляє, що Законом України від 16 січня 2020 року № 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у 

податковому законодавстві» (далі – Закон № 466) внесено зміни до Податкового кодексу України (далі – ПКУ), 

відповідно до яких з 01.01.2021 запроваджується Єдиний реєстр податкових повідомлень-рішень контролюючих 

органів надісланих (вручених) платникам податків (далі – Реєстр). Відповідні зміни внесено Законом № 466 до 
пунктів 58.1 та 58.2 ст. 58 ПКУ. 

Так, у вищезазначеному Реєстрі буде міститися інформація про:  

 дати складання, надіслання (вручення) та отримання платником податків податкового повідомлення-

рішення;   

  дату відкликання або зміни податкового повідомлення-рішення;  

 дати настання граничного строку сплати грошового зобов’язання, визначені у них суми 

(нарахування/зменшення) грошового зобов’язання, зменшення суми бюджетного відшкодування, від’ємного 

значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість, 

стан їх узгодження та терміни сплати;  

 інформація про виникнення податкового боргу платника податків, дату та номер податкової вимоги;  

оскарження податкового повідомлення-рішення в адміністративному або судовому порядку. 
Технічним адміністратором Реєстру визначено Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

податкову політику. 

 

 

Платники податку мають право на податкову знижку з іпотечного житлового  

 Криворізький південний відділ організації роботи  ГУ ДПС у Дніпропетровській області нагадує, що для 

отримання податкової знижки за 2018 рік, громадянам необхідно подати до органів ДПС податкову декларацію про 

майновий стан і доходи до 31 грудня 2019 року.  

 Так, відповідно до ст. 166 та ст. 175 Податкового кодексу України платник податку має право включити до 

податкової знижки частину суми процентів за користування іпотечним житловим кредитом, наданим позичальнику 

в національній або іноземній валютах, фактично сплачених протягом звітного податкового року.    

  При сплаті процентів за іпотечним житловим кредитом в іноземній валюті сума платежів за такими 
процентами, здійснених в іноземній валюті, перераховується у гривні за офіційним валютним (обмінним) курсом 

Національного банку України, що діє на день сплати таких проценті.   

 Право на податкову знижку за іпотечним кредитуванням виникає в разі якщо за рахунок іпотечного 

житлового кредиту будується чи купується житловий будинок (квартира, кімната), визначений платником податку 

як основне місце його проживання, зокрема згідно з позначкою в паспорті про реєстрацію за місцезнаходженням 

такого житла 


