Держбюджет від Донеччини отримав більше 394 млн грн ПДВ
Завдяки ефективному адмініструванню податку на додану вартість, якісній
аналітичній роботі у сфері упередження та руйнування схем мінімізації податкова
Донеччини забезпечує стабільне надходження цього податку і у 2021 році.
Як результат - січневі надходження ПДВ у Донецькій області перевищили
минулорічні на 132,5 млн грн, або на 33,6 відсотків.
Загалом за перший місяць року донецький бізнес спрямував до державного
бюджету 394,2 млн грн податку на додану вартість.
Нагадаємо, на початок лютого 2021 року на території Донецького регіону
нараховувалося 6882 платника ПДВ (6280 СГД-юридичних осіб, 602 фізичні особипідприємці).
Більшу частину сплаченого податку забезпечили суб&apos;єкти господарювання м.
Маріуполя – 130,4 млн грн, бізнес-спільнота міст Покровськ і Краматорськ направила до
державної скарбниці по 48,3 млн грн відповідно, а підприємці м. Слов’янськ – 45,9 млн
гривень.
ГУ ДПС у Донецькій області наголошує, що основний вектор діяльності податкової
служби Донеччини – це досягнення європейських стандартів прозорості в
адмініструванні. Завдяки постійному покращенню якості та запровадженню нових
підходів до адміністрування ПДВ з кожним днем можливостей для маніпуляцій з цим
податком стає все менше, а сам процес відшкодування становиться більш прозорим та
автоматичним.

До уваги платників ПДВ! З 1 березня 2021 року застосовується ставка ПДВ у
розмірі 14 відсотків
Головне управління ДПС у Донецькій області повідомляє, що ДПС України на
офіційному вебпорталі заhttps://tax.gov.ua/nove-pro-podatki--novini-/455017.htmlповідомляє
наступне.
Державна податкова служба України повідомляє, що 25 лютого 2021 року набрав
чинності Закон України від 17 грудня 2020 року № 1115-ІХ «Про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з операцій з
постачання окремих видів сільськогосподарської продукції» (далі – Закон № 1115), згідно
з яким за ставкою ПДВ у розмірі 14 відсотків оподатковуватимуться операції з постачання
на митній території України та ввезення на митну територію України
сільськогосподарської продукції, що класифікується за такими товарними позиціями
згідно з УКТ ЗЕД: 0102; 0103, 0104 10, 0401 (в частині молока незбираного), 1001,
1002,1003, 1004, 1005, 1201, 1204 00, 1205, 1206 00, 1207, 1212 91 (далі – операції з
постачання окремих видів сільськогосподарської продукції), крім операцій з ввезення на
митну територію України товарів, визначених у пункті 197.18 статті 197 Податкового
кодексу України (далі – Кодекс).
Положення норм Закону № 1115 застосовується до податкових періодів,
починаючи з березня 2021 року. Таким чином, починаючи з 01 березня 2021 року операції
з сільськогосподарською продукцією оподатковуватимуться ПДВ за ставкою 14 відсотків.
З метою реалізації норм Кодексу (враховуючи внесені Законом № 1115 зміни) і
забезпечення можливості платникам податку виконання їх податкового обов’язку,
визначеного підпунктом 16.1.3 пункту 16.1 статті 16 Кодексу, зокрема у частині подання
останніми документів (у тому числі податкових накладних/розрахунків коригування до
податкових накладних), пов’язаних з обчисленням і сплатою податків та зборів, ДПС
розроблено проект нових форм податкової накладної/розрахунку коригування до
податкової накладної, які містять рядки та графи, призначені для відображення інформації
щодо здійснюваних платниками податку операцій з постачання окремих видів

сільськогосподарської продукції, що підлягатимуть оподаткуванню ПДВ за ставкою у
розмірі 14 відсотків.
Відповідний проект наказу Міністерства фінансів України погоджується із
заінтересованими
органами
виконавчої
влади.
Після
затвердження
у
загальновстановленому порядку вказаної форми податкової накладної платники податку
матимуть змогу складати податкові накладні за операціями з постачання окремих видів
сільськогосподарської продукції.
До набрання чинності новими формами податкової накладної/розрахунку
коригування до податкової накладної, що міститимуть відповідні графи та показники для
відображення операцій з постачання товарів (сільськогосподарської продукції, що
класифікується за товарними позиціями згідно з УКТ ЗЕД, визначеними у нормах Закону
№ 1115), які, починаючи з 01 березня 2021 року, підлягатимуть оподаткуванню ПДВ за
ставкою ПДВ у розмірі 14 відс., податкова накладна/розрахунок коригування до
податкової накладної платниками податку не можуть бути складені та, відповідно,
зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН).
Після набрання чинності норм відповідного наказу Міністерства фінансів України,
яким буде затверджено вказані форми податкової накладної/розрахунку коригування до
податкової накладної, платникам буде забезпечено можливість реєстрації в ЄРПН
податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених за
операціями з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції, зокрема, в
період з 01.03.2021 по дату впровадження нової форми вказаних документів.
Принагідно інформуємо, що згідно з пунктом 521 підрозділу 10 розділу ХХ
Кодексу за порушення податкового законодавства, вчинені протягом періоду з 01 березня
2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія
карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою
запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19),
штрафні санкції не застосовуються, у тому числі за нереєстрацію (несвоєчасну
реєстрацію) податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних в
ЄРПН.

Про подання електронної декларації особи, уповноваженої на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік
Головне управління ДПС у Донецькій області нагадує суб’єктам декларування –
державним службовцям, що з 01.01.2021 почався новий етап подання електронних
декларацій про майновий стан за 2020 рік, який триватиме до 23:59:59 години 31.03.2021.
При поданні електронних декларацій потрібно враховувати зміни до Закону
України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VІІ (далі – Закон), які внесені
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції» від 02.10.2019
№ 140-ІХ.
Зокрема, про визначенні кола осіб, які є членам сім’ї декларанта та відносно яких
вносяться відомості до декларації, а саме згідно ст. 1 Закону «члени сім’ї:
а) особа, яка перебуває у шлюбі із суб’єктом, зазначеним у частині першій статті 3
Закону, та діти зазначеного суб’єкта до досягнення ними повноліття – незалежно від
спільного проживання із суб’єктом;
б) будь-які особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають
взаємні права та обов’язки із суб’єктом декларування (крім осіб, взаємні права та
обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно
проживають, але не перебувають у шлюбі».
До декларації вноситься інформація про членів сім’ї, які:
- проживають спільно з декларантом на кінець звітного періоду;

- знаходяться в шлюбі на кінець звітного періоду, не залежно від спільного
проживання із суб’єктом;
- є неповнолітніми дітьми на кінець звітного періоду, не залежно від спільного
проживання із суб’єктом;
- спільно проживали із суб’єктом декларування сукупно протягом не менше 183
днів протягом року, що передує року подання декларації.
Також, при декларуванні майна (рухомого/нерухомого), яке не є власністю суб’єкта
декларування або членів його сім’ї, слід враховувати строк користування або володіння
таким майном протягом звітного періоду. Потрібно декларувати майно, яке знаходилось у
користування або володінні сукупно не менше половини строку звітного періоду.
Суб’єкти декларування зобов’язані декларувати інформацію про наявність у себе
або членів сім’ї відкритих рахунків та банківських сейфів/комірок в фінансових установах
(розділ 12-1 декларації).
Окрім того, повідомляємо, що 30.12.2020 набув чинності Закон України № 1079-ІХ
«Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо відновлення
інституційного механізму запобігання корупції», а також Закон України № 1074-IX «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності
за декларування недостовірної інформації та неподання суб’єктом декларування
декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування».
Для суб‘єктів декларування – державних службовців категорії «Б» з 30.12.2020 діє
положення про необхідність подання повідомлення про суттєві зміни у майновому стані
щодо видатків та доходів на суму, що перевищує 50 прожиткових мінімумів (105 100 грн.
в 2020 році, 113 500 грн. в 2021 році).
Повідомлення про суттєві зміни у майновому стані потрібно подавати протягом 10
днів з дати здійснення видатку або отримання доходу.

З 01 cічня 2021 запроваджено ліцензії на роздрібну торгівлю рідинами, що
використовуються в електронних сигаретах
Головне управління ДПС у Донецькій області нагадує, що з 01 січня 2021 року
набрали чинності нові правила торгівлі рідинами, що використовуються в електронних
сигаретах, а саме: торгівля рідинами, що використовується в електронних сигаретах, з 01
січня 2021 року повинна здійснюватися за наявності відповідної ліцензії.
Річну плату за ліцензію на право оптової торгівлі рідинами, що використовуються в
електронних сигаретах, встановлено у розмірі 780 гривень.
Плата за ліцензію на роздрібну торгівлю рідинами, що використовуються в
електронних сигаретах, становить 780 гривень на кожне місце торгівлі. Суб'єкти
господарювання, які отримали ліцензію на роздрібну торгівлю тютюновими виробами,
мають право продавати рідини, що використовуються в електронних сигаретах, без
отримання окремої ліцензії на право роздрібної торгівлі такими рідинами.
Ліцензія видається за заявою суб’єкта господарювання (у тому числі іноземного
суб’єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво), до
якої додається документ, що підтверджує внесення плати за ліцензію.
У заяві про видачу ліцензії на роздрібну торгівлю рідинами, що використовуються
в електронних сигаретах, додатково зазначаються адреса місця торгівлі, перелік
реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО), програмних РРО (книг обліку
розрахункових операцій), які знаходяться у місці торгівлі, а також інформація про них:
модель, модифікація, заводський номер, виробник, дата виготовлення; реєстраційні
номери посвідчень РРО (книг обліку розрахункових операцій), фіскальні номери

програмних РРО, які знаходяться у місці торгівлі, та дата початку їх обліку в
контролюючих органах.
У додатку до ліцензії на роздрібну торгівлю рідинами, що використовуються в
електронних сигаретах, суб'єктом господарювання зазначається адреса місця торгівлі і
вказуються перелік електронних контрольно-касових апаратів та інформація про них:
модель, модифікація, заводський номер, виробник, дата виготовлення; реєстраційні
номери книг обліку розрахункових операцій, які знаходяться у місці торгівлі.
Відповідальність за достовірність даних у документах, поданих разом із заявою,
несе заявник.
Ліцензія або рішення про відмову в її видачі видається заявнику не пізніше 10
календарних днів з дня одержання документів. У рішенні про відмову у видачі ліцензії
повинна бути вказана підстава для відмови з посиланням на відповідні норми
законодавства.
Ліцензії на право роздрібної торгівлі рідинами, що використовуються в
електронних сигаретах видаються уповноваженими Кабінетом Міністрів України
органами виконавчої влади за місцем торгівлі суб'єкта господарювання терміном на один
рік.
Суб’єктам господарювання які здійснюють діяльність на території м. Києва для
отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі рідинами, що використовуються в
електронних сигаретах необхідно звертатись із заявою до Центру обслуговування
платників Головного управління ДПС у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Шолуденко,
33/19.
З 1 січня 2021 року змінено відповідальність за порушення правил
нарахування, утримання та сплати (перерахування) податків у джерела виплати
Головне управління ДПС у Донецькій області звертає увагу, що з 01 січня 2021
року змінено відповідальність за порушення правил нарахування, утримання та сплати
(перерахування) податків у джерела виплати.
Так, не нарахування та/або неутримання, та/або несплата (неперерахування), та/або
нарахування, сплата (перерахування) не в повному обсязі податків платником податків, у
тому числі податковим агентом, до або під час виплати доходу на користь нерезидента або
іншого платника податків, а також нерезидентом, на якого покладено обов'язок
сплачувати податок у порядку, встановленому розділом III Податкового кодексу України
(далі - ПКУ) тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 10 відсотків суми податку, що
підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.
Ті самі дії, вчинені умисно, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 25
відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.
Зазначені діяння, вчинені повторно протягом 1095 календарних днів, тягнуть за
собою накладення штрафу в розмірі 50 відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню
та/або сплаті до бюджету.
Такі діяння, вчинені протягом 1095 днів втретє та більше, тягнуть за собою
накладення штрафу в розмірі 75 відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню та/або
сплаті до бюджету.
Відповідальність за погашення суми податкового зобов'язання або податкового
боргу, що виникає внаслідок вчинення таких дій, та обов'язок щодо погашення такого
податкового боргу, у тому числі пені, покладається на податкового агента.
Водночас, платник податку – отримувач таких доходів звільняється від обов'язку
погашення такої суми податкових зобов'язань або податкового боргу, крім випадків,
встановлених розділом IV ПКУ.
Податковий агент звільняється від відповідальності відповідно до цього пункту,
якщо не нарахування, неутримання та/або неперерахування податку на доходи фізичних
осіб самостійно виявляється податковим агентом при проведенні перерахунку цього

податку, передбаченого пунктом 169.4 статті 169 ПКУ, та виправляється в наступних
податкових періодах протягом податкового (звітного) року.
Відповідальність за порушення правил нарахування, утримання та сплати
(перерахування) податків у джерела виплати було змінено Законом України від
16.01.2020 р. N 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних
неузгодженостей у податковому законодавстві» шляхом доповнення ПКУ статтею 125 1
та виключенням статті 127.
Також звертаємо увагу: проведення перевірок, що були розпочаті до 01 січня
2021 року, розгляд заперечень платників податків до актів (довідок) таких перевірок,
прийняття за їх результатами податкових повідомлень-рішень, а також їх оскарження
здійснюються за правилами ПКУ, що діяли до 01 січня 2021 року (пункт 56 підрозділу 10
розділу 20 ПКУ).
Рентна плата за спеціальне використання води поповнила бюджети Донеччини на
30,1 млн гривень
За 2 поточних місяця 2021 року підприємства Донеччини, що у своїй діяльності
використовують водні об`єкти, спрямували до зведеного бюджету Донецького регіону
30,1 млн грн рентної плати за спеціальне використання води, що на 1,8 млн грн більше за
торішні показники.
Нагадуємо, плата за спеціальне використання води згідно з розподілом коштів
надходить майже порівну до державного (16,6 млн грн) та місцевих бюджетів (13,5 млн
гривень). Ці кошти призначені для фінансування природоохоронних заходів, які
проводяться державою та органами місцевого самоврядування для збереження та
відновлення природних ресурсів.
Підприємства – платники рентної плати за спеціальне використання води
обчислюють суму плати наростаючим підсумком з початку року та надають податкові
декларації до контролюючих органів за місцем податкової реєстрації.

На відновлення екології Донбасу надійшло майже 300 млн грн екологічного податку
З початку 2021 року підприємства Донецької області сплатили 299 млн грн
екологічного податку до бюджетів всіх рівнів, що на 47,8 млн грн більше, ніж у минулому
році. З них до державного бюджету надійшло 167 млн грн, а місцеві бюджети отримали
132 млн гривень.
Податкова Донеччини нагадує, що екологічне оподаткування має декілька рівно
важливих аспектів – не лише фіскальний, а й економічний, соціальний. Тому саме в
умовах небезпечної екологічної ситуації у Донецькому регіону справляння екоподатку є,
по-справжньому, край необхідною та провідною метою, адже кошти від податку йдуть, в
першу чергу, на поліпшення інфраструктури і вирішення екологічних проблем області.
Податкова Донеччини нагадує корисні посилання на офіційні сторінки Державної
податкової служби України: Telegram - t.me/tax_gov_ua, Facebook - fb.com/TaxUkraine,
YouTube - youtube.com/TaxUkraine.
Крім
того,
у
нас
теж
є
YouTube-канал
https://www.youtube.com/channel/UCzcW1e1XnPo_Qc6oV6XP3YQ.
Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно і безпечно за допомогою
сервісу «InfoTAX» t.me/infoTAXbot та підписуйтесь на офіційні канали податкової
служби, щоб не пропустити важливе!

Більше 245 мільйонів гривень єдиного податку сплачено представниками малого
бізнесу Донеччини
Єдиний податок у повному обсязі зараховується до загального фонду місцевих
бюджетів. Саме тому його значення та своєчасне і в повному обсязі надходження таке
важливе для розвитку місцевих громад.
Значну частину цього податку – 170,2 млн грн – сплатили фізичні особипідприємці. В свою чергу, юридичні особи - платники єдиного податку спрямували до
казни 75,5 млн гривень, з них 45,4 млн грн – надійшло від сільгоспвиробників області.
Загалом, суб’єкти господарювання, які перебувають на спрощеній системі
оподаткування, за два місяці 2021 року сплатили до місцевих бюджетів Донецької області
245,7 млн грн єдиного податку, що на 17,5 млн грн перевищує показник відповідного
періоду 2020 року.
Лідерами зі сплати єдиного податку у 2021 році є підприємці м.Маріуполя – за два
місяця ними сплачено до місцевого бюджету 64,8 млн грн, представниками малого бізнесу
м. Покровськ – 30,4 млн грн, і м. Слов`янськ –28,2 млн гривень.

Мобільний додаток #Legal_ZrPlat доповнено новими функціями
Вже більше року на Донеччині працює мобільний додаток «Legal ZrPlat»,
розроблений за ініціативи в.о. начальника ГУ ДПС у Донецькій області Ірини Долозіної,
який сприяє виявленню фактів порушень законодавства про працю та протидіє
незаконному обігу підакцизної продукції. За цей час додаток завантажили більше тисячі
користувачів, надійшло 197 скарг, з яких щодо порушення трудового законодавства – 192,
щодо порушення законодавства у сфері підакцизних товарів – 5. За результатами
проведеної роботи фахівцями Податкової Донеччини у минулому році офіційно
працевлаштовані 84 працівника.
Враховуючи суспільний попит, цей додаток було доповнено новою вкладкою
«Поскаржитись на невидачу чеків», що дозволить оперативно реагувати на випадки
невидачі фіскального чеку. Як і з попередніми вкладками, тут можна викласти суть
скарги, вказавши назву компанії і особисті дані, або поскаржитися анонімно. Але є і нова
«фішка» – до скарги можна додати фото виявленого порушення.
Завантажити безкоштовний мобільний додаток «Legal ZrPlat» можна на телефон
засобами
Play Market
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.solidpack.legalzrplat)
або
App Store
(https://apps.apple.com/us/app/legal-zrplat/id1490703512?ls=1). Всі отримані повідомлення
будуть розглянуті з дотриманням вимог чинного законодавства та нормативних
документів.
Податкова Донеччини акцентує увагу, що акцизний податок з роздрібної реалізації
підакцизних товарів спрямовуються до місцевих бюджетів, тож, вимагаючи фіскальний
чек при продажу такої продукції, свідомий покупець допомагає розвитку та добробуту
своєї громади.

Майже 90 млн грн податкового боргу списано у 261 тис. платників податків
Донеччини
Головне управління ДПС у Донецькій області повідомляє, що відповідно пункту 24
підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України, з метою соціальної підтримки
громадян та малого бізнесу у період дії обмежувальних протиепідемічних заходів,

Державною податковою службою України у грудні 2020 року в автоматичному режимі
було проведено списання податкового боргу платників податків, сукупний розмір якого за
усіма податками і зборами не перевищував 3 060,00 гривень і який обліковувався станом
на 01.11.2020 та залишився несплаченим/непогашеним станом на дату списання.
За даними інформаційно-телекомунікаційної системи податкових органів по
Донецькій області списано податкового боргу 261,1 тис. платників податків на загальну
суму 89,7 млн гривень.
Перевірити суму списаного податкового боргу за вказаною нормою закону платник
податків може через свій Е-кабінет, переглянувши інтегровані картки за відповідними
податками.
Податкова Донеччини нагадує корисні посилання на офіційні сторінки Державної
податкової служби України: Telegram - t.me/tax_gov_ua, Facebook - fb.com/TaxUkraine,
YouTube - youtube.com/TaxUkraine.
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