Більше 700 млн грн єдиного внеску щомісяця перераховує на соціальні
потреби бізнес Донеччини
За одинадцять місяців 2020 року працедавці Донецької області сплатили 7
млрд 796 млн гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, що на 132 млн грн більше минулорічних надходжень. Щомісяця на
соціальні видатки бізнес Донеччини перераховує майже 709 млн гривень, зокрема,
за останній місяць осені сплачено понад 761 млн гривень.
За територіальною приналежністю з найбільшим показником сплати єдиного
внеску лідирують платники, що перебувають на обліку у м. Маріуполі. Так, за 11
місяців поточного року, завдяки злагодженій роботі фахівців служби з суб’єктами
господарювання, вдалося досягти рівня надходжень єдиного внеску більше 2,3 млрд
гривень.
Також за показником сплати єдиного внеску подолали рубіж у 1 млрд грн і
платники м. Краматорська. Майже по 1 млрд грн перерахували місцеві
страхувальники м. Покровськ та м. Слов’янськ.
Податкова Донеччини нагадує корисні посилання на офіційні ст орінки
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
Підписуйтесь на офіційні канали податкової служби, щоб не пропустити
важливе!
Бажаєте перейти на спрощену систему оподаткування –
подайте заяву до 16 грудня
Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування
платниками єдиного податку першої – третьої груп здійснюється відповідно до
підпунктів 298.1.1 – 298.1.4 п. 298.1 ст. 298 Податкового кодексу України. Для
обрання або переходу на спрощену систему оподаткування фізична особа –
підприємець подає до контролюючого органу за місцем податкової адреси заяву про
застосування спрощеної системи оподаткування (далі – заява). Форма заяви
затверджена наказом Міністерства фінансів України від 16.07.2019 № 308. Заява
подається за вибором платника податків, якщо інше не передбачено Податковим
кодексом України, в один з таких способів:
1) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;
2) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом
вкладення;
3) засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог
законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та
«Про електронні довірчі послуги»;
4) державному реєстратору під час державної реєстрації, зокрема, фізичної
особи – підприємця. Відповідна заява або відомості передаються до контролюючих
органів у порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».
Слід зазначити, що наразі здійснюються заходи щодо доопрацювання
програмного забезпечення в частині реалізації можливості в Електронному кабінеті
створення та надсилання до відповідного органу ДПС заяви. За допомогою меню
«Листування з ДПС» приватної частини Електронного кабінету є можливість

направити до органу ДПС разом із супровідним листом заяву за встановленою
формою у форматі pdf (обмеження 2 МБ).
Звертаємо увагу, що останнім днем подання заяви щодо переходу на спрощену
систему оподаткування з I кварталу 2021 р. є 16 грудня 2020 року.
Щодо збільшення граничних обсягів доходу,
які надають право застосовувати спрощену систему оподаткування
Головне управління ДПС у Донецькій області повідомляє, що Законом
України від 30 березня 2020 року № 540-IX «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних
та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID 19)», який набрав чинності 02 квітня 2020 року, внесено зміни, зокрема, до п. 291.4
ст. 291 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) щодо збільшення граничних
обсягів доходу, які надають право суб’єктам господарювання застосовувати
спрощену систему оподаткування, обліку та звітності річного обсягу доходу,
зокрема: ІІІ група – з 5 млн. грн. до 7 млн. гривень.
Отже, юридичні особи – платники єдиного податку третьої групи, які:
в І кварталі 2020 року перевищили граничний обсяг доходу, який надає їм
право перебувати у третій групі – 5 млн. грн, повинні були згідно з п. 293.8 ст. 293
ПКУ до суми перевищення застосувати ставку єдиного податку у подвійном у
розмірі ставок, визначених п. 293.3 ст. 293 ПКУ та перейти на сплату інших
податків і зборів, встановлених ПКУ (в редакції до 02.04.2020);
в І кварталі 2020 року не перевищили граничний обсяг доходу 5 млн. грн мали право перебувати в обраній групі. При цьому такі платники єдиного податку з
02.04.2020 дотримуються нового річного граничного обсягу доходу – 7 млн. грн.,
який визначається за період з 01.01.2020 по 31.12.2020 (включно).
Нагадуємо, що заява для відмови від спрощеної системи оподаткування у
зв’язку з перевищенням граничної суми доходу подається до контролюючого
органу не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому
допущено перевищення обсягу доходу.
Оподаткування ПДФО новорічних подарунків
Головне управління ДПС у Донецькій області нагадує, що відповідно до п.п.
165.1.39 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу України не включається до
розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу ПДФО
вартість подарунків – у частині, що не перевищує 25 відсотків однієї мінімальної
заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного
податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі.
Отже, якщо платником податку на доходи фізичних осіб отримано новорічні
подарунки у вартості, що не перевищує 1180,75 грн. (4723х25 відсотків), то вартість
таких подарунків не включається до оподатковуваного доходу. При цьому, якщо
вартість подарунків перевищить 1180,75 грн., то сума перевищення включається до
розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу податком на
доходи фізичних осіб.
Згідно з Довідником ознак доходів, наведеним у додатку до Порядку
заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу,
нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них
податку за формою № 1ДФ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України

від 13.01.2015 № 4, вартість подарунків, якщо їх вартість не вище встановленого
співвідношення до однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць),
встановленої на 01 січня звітного податкового року, за винятком грошових випл ат
у будь-якій сумі, відображається в податковому розрахунку за формою № 1ДФ під
ознакою доходу «160».
Якщо вартість подарунків, перевищує вказаний розмір, то сума такого
перевищення відображається у податковому розрахунку за формою № 1ДФ під
ознакою доходу «126».
Cплатити податки можна через електронний кабінет
Електронний кабінет забезпечує можливість реалізації платниками податків
прав та обов’язків, визначених Податковим кодексом України та іншими законами,
контроль за дотриманням яких покладено на податкові органи.
Платник податків в меню «Стан розрахунків з бюджетом» приватної частини
Електронного кабінету має доступ до своїх особових рахунків із сплати податків,
зборів та інших платежів. При зверненні до зазначеного меню відображається
зведена інформація станом на момент звернення, що містит ь інформацію по
кожному виду платежу, зокрема, бюджетний рахунок на поточну дату.
Меню «Стан розрахунків з бюджетом» приватної частини Електронного
кабінету надає можливість фізичним особам після ідентифікації за допомогою
платіжної системи сплатити податки, збори, платежі за допомогою платіжної карти.
Для юридичних осіб можливість сплати податків, зборів та платежів через
Електронний кабінет не реалізована.
З інформацією щодо сплати податків, зборів, платежів фізичними особами
можна ознайомитись в меню «Стан розрахунків з бюджетом» розділу «Допомога»
Електронного
кабінету.
Робота у приватній частині Електронного кабінету здійснюється з використанням
кваліфікованого електронного підпису, отриманого у будь-якого Кваліфікованого
надавача електронних довірчих послуг.
Вхід
до
Електронного
кабінету
здійснюється
за
адресою:
https://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС.
Навчання студента оплачує суб’єкт господарювання:
що з оподаткуванням?
До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, з метою
оподаткування податком на доходи фізичних осіб, не включається сума:
- сплачена будь-якою юридичною або фізичною особою на користь
вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів за здобуття
освіти, за підготовку чи перепідготовку платника податку, але не вище трикратного
розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного
(податкового) року за кожний повний або неповний місяць навчання, підготовки чи
перепідготовки такої фізичної особи (п.п 165.1.21. ст. 165 ПКУ).
Отже, від оподаткування податком на доходи фізичних осіб і військовим
збором звільняється:
- сума за здобуття освіти, підготовку чи перепідготовку, сплачена вітчизняним
вищим і професійно-технічним навчальним закладам;
- сума, що у 2020 році не перевищує 14169 грн за повний або неповний місяць
навчання (3 х 4 723 грн.).

Вартість навчання, що перевищує зазначену суму, оподатковується податком
на доходи фізичних осіб (за ставкою 18%) і військовим збором (за ставкою 1,5%) на
загальних підставах.
У податковому розрахунку за формою 1 ДФ сума, сплачена за навчання,
відображається під ознакою доходу " 145".
Зазначена норма передбачена п.п 165.1.21. ст. 165 Податкового кодекс у
України.
Невірно заповнили реквізити платіжних документів:
яка відповідальність?
Якщо платник податків невірно заповнив реквізити платіжних документів,
кошти не надійдуть до відповідного рахунку бюджетної класифікації і у встановлені
терміни не буде погашена сума грошового зобов’язання платника податків.
Якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання
(крім випадків, передбачених п. 126.2 ст. 126 ПКУ) протягом визначених строків,
такий платник притягується до відповідальності у вигляді штрафу (ст. 126 ПКУ):
- при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем
строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 10% погашеної суми
податкового боргу;
- при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку
сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 20% погашеної суми податкового
боргу.
На суми грошового зобов’язання, визначеного п.п. 129.1.3 ст. 129 ПКУ
(включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені),
нараховується пеня за кожний календарний день прострочення у його сплаті,
починаючи з 91 календарного дня (з 271 календарного дня у разі здійснення
самостійного коригування відповідно до п.п. 39.5.4 ст. 39 ПКУ), що настає за
останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання, із розрахунку
100% річних облікової ставки НБУ, діючої на кожний такий день.
Також відповідно до ст. 1632 КУпАП неподання або несвоєчасне подання
посадовими особами підприємств, установ та організацій платіжних доручень на
перерахування належних до сплати податків та зборів (обов’язкових платежів):
- тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі від п’яти до
десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
- вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному
стягненню за те ж порушення, – тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до
п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Таким чином, якщо платник податків невірно заповнив реквізити платіжних
документів, і як наслідок, не погасив у встановлені терміни самостійно визначене
грошове зобов’язання, такий платник несе відповідальність, встановлену ст. 126
ПКУ та ст. 1632 КУпАП. Крім того, на суму податкового боргу нараховується пеня.

