Січневий внесок землекористувачів Донеччини до місцевих бюджетів склав
майже 90 мільйонів гривень
За перший місяць 2021 року місцеві бюджети Донецької області отримали 89,7
млн грн плати за землю. Зокрема, від юридичних осіб надійшло 83,8 млн грн, а від
фізичних осіб – 5,9 млн гривень.
Загалом, у порівнянні з минулорічними показниками, власники та орендарі
земельних ділянок Донецького регіону у 2021 році спрямували у розпорядження
територіальних громад додатково 4,8 млн гривень, що надасть змогу місцевій владі
спрямувати ці кошти на покращення соціально-економічних умов та розвиток громади.
Цього року у формуванні місцевих бюджетів, за показником найбільших
надходжень, плата за землю посідає третє місце, пропустивши вперед податок на доходи
фізичних осіб та єдиний податок.
Нагадуємо, плата за землю – це обов`язковий платіж у складі податку на майно, що
справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної
і комунальної власності. Базовим (звітним) періодом для плати за землю є календарний
рік. Він починається з 01 січня і закінчується 31 грудня того ж року. Зауважимо, що
платник податку має право обрати місячний звітний період та надавати декларацію
протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним. При цьому річну декларацію
надавати вже не потрібно.

Платниками Донеччини зареєстровано 540 програмних реєстраторів
розрахункових операцій
Головне управління ДПС у Донецькій області повідомляє, що за період з 01 серпня
2020 року по 22 лютого 2021 року майже 465 платників (42 юридичні особи та 423
підприємці) Донецької області скористались безкоштовними програмними рішеннями від
ДПС та зареєстрували 540 програмних реєстраторів розрахункових операцій (далі –
програмні РРО).
Фізичними особами – підприємцями зареєстровано 495 програмних РРО, або 92%,
юридичними особами – 45 програмних РРО, або 8% від загальної кількості всіх
зареєстрованих ПРРО.
Найбільшу кількість програмних РРО зареєстровано платниками м. Краматорська,
де 83 суб’єкти господарювання зареєстрували 101 програмний продукт ДПС.
З початку 2021 року спостерігається позитивна динаміка приросту кількості
зареєстрованих програмних РРО, що свідчить про зацікавленість суб’єктів
господарювання у використанні програмних РРО, зокрема, тих, які здійснюють реалізацію
лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері
охорони здоров&apos;я.
Додатково повідомляємо, що суб’єкти господарювання можуть зареєструвати
програмний РРО, скориставшись безкоштовним програмним рішенням, яке розміщено на
веб-сайті ДПС України у банері «ПРОГРАМНІ РРО» за наступним посиланням
https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/.
До зведеного бюджету Донеччини надійшло більше 990 млн грн ПДФО
Протягом січня 2021 року зведений бюджет країни отримав від мешканців
Донецького регіону 991,4 млн грн податку з доходів фізичних осіб, а це на 108,4 млн грн
більше надходжень минулого року.
ПДФО є основним джерелом наповнення місцевого бюджету та значним – у
державному. В структурі надходжень зведеного бюджету він займає позицію лідера –

більше половини від загальної суми всіх податків і зборів. Сплачується цей податок із
розрахунку 18% від заробітної плати.
Головне управління ДПС у Донецькій області вкотре звертає увагу роботодавців
на необхідність дотримання усіх вимог трудового законодавства, зокрема, офіційне
оформлення співробітників, своєчасну виплату заробітної плати та неприпустимість її
виплати в «конвертах». Адже своєчасність і повнота сплати податку з доходів фізичних
осіб до місцевого бюджету – це запорука економічного та соціального розвитку нашого
регіону.

Перший 1,7 млрд грн у 2021 році отримав зведений бюджет країни від бізнесу
Донеччини
За перший місяць 2021 року платники податків Донецької області до зведеного
бюджету країни перерахували 1 мільярд 708 мільйонів гривень, що на 133 мільйонів
гривень більше, ніж у січні минулого року.
Основну частку, а саме 59% від загального збору зведеного бюджету, займають
надходження до місцевих бюджетів Донеччини. Зокрема, кошти, які будуть спрямовані на
вирішення проблем та розвиток регіону, склали 1 мільярд 2 млн гривень. У порівнянні з
аналогічним періодом 2020 року надходження збільшились на 87,8 млн гривень.
А до Державного бюджету України з початку 2021 року бізнес Донеччини
спрямував 706,1 млн гривень.
Безперечними лідерами в наповненні бюджетів серед платників податків Донецької
області залишаються підприємства м. Маріуполя. Ними за січень 2020 року до зведеного
бюджету країни спрямовано 577,2 млн гривень.
У Головному управлінні ДПС у Донецькій області звертають увагу платників на
необхідність своєчасного та в повному обсязі виконання своїх зобов’язань по сплаті
податків і зборів, адже ці кошти, в першу чергу, йдуть на реалізацію соціально важливих
проектів місцевих громад та економічний розвиток країни.

В якій термін новостворена ФОП має право подати заяву про застосування
спрощеної системи оподаткування та ставки ЄП, встановленої для першої або другої
групи, якщо державна реєстрація проведена в останні дні місяця
Головне управління ДПС у Донецькій області інформує.
Згідно із п. 298.1 ст. 298 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №
2755-VI із змінами та доповненнями (далі - ПКУ) порядок обрання або переходу на
спрощену систему оподаткування платниками єдиного податку першої - третьої груп
здійснюється відповідно п.п. 298.1.1 - 298.1.4 п. 298.1 ст. 298 ПКУ.
Для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування суб’єкт
господарювання подає до контролюючого органу за місцем податкової адреси заяву (п.п.
298.1.1 п. 298.1 ст. 298 ПКУ).
Зареєстровані в установленому порядку фізичні особи - підприємці, які до
закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання
спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої
або другої групи, вважаються платниками єдиного податку з першого числа місяця,
наступного за місяцем, у якому відбулася державна реєстрація (п.п. 298.1.2 п. 298.1 ст. 298
ПКУ).
Отже, новостворені фізичні особи - підприємці для обрання спрощеної системи
оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи,
повинні подати заяву про застосування спрощеної системи оподаткування до закінчення
місяця, в якому відбулася державна реєстрація. Для обрання спрощеної системи

оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи,
законодавчо не передбачено перенесення термінів подачі заяви для фізичних осіб підприємців, які були зареєстровані в останні дні місяця.
До уваги осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування!
Управління з питань запобігання та виявлення корупції повідомляє, що вказувати
відомості про члена сім’ї, який у звітному періоді помер, не потрібно. Проте, відомості
про всі об’єкти декларування, які належали померлому, якими користувався суб’єкт
декларування або інші члени його сім’ї більше половини днів звітного періоду або на
кінець звітного періоду, підлягають відображенню у відповідних розділах декларації
(нерухомість, транспортні засоби, тощо) (пункт 48 Роз’яснення НАЗК від 03.02.2021)
Нагадуємо, що з оновленими роз’ясненнями можливо ознайомитися
за посиланням: https://bit.ly/37DDtmp.

Чи потрібно реєструвати 20-ОПП?
Відповідно до п. 63.3 ст. 63 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року
№ 2755-УІ із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платник податків зобов’язаний стати
на облік у відповідних контролюючих органах за основним та неосновним місцем обліку,
повідомляти про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням,
контролюючі органи за основним місцем обліку згідно з порядком обліку платників
податків.
Об’єктами оподаткування і об’єктами, пов’язаними з оподаткуванням, або через які
провадиться діяльність (далі – об’єкти оподаткування), є майно та дії, у зв’язку з якими у
платника податків виникають обов’язки щодо сплати податків та зборів.
Відповідно до положень ПКУ процедури обліку об’єктів оподаткування, визначені розд.
VIII Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 09.12.2011 № 1588 із змінами та доповненнями (далі – Порядок №
1588).
Згідно з п. 8.4 розд. VIII Порядку № 1588 повідомлення про об’єкти оподаткування
або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою
№ 20-ОПП (далі – повідомлення за ф. № 20-ОПП), форма якого наведена у додатку 10 до
Порядку № 1588, подається протягом 10 робочих днів після їх реєстрації, створення чи
відкриття до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків.
Платники податків можуть подати повідомлення за ф. № 20-ОПП засобами
електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо
електронного документообігу та електронних довірчих послуг.
Початком перебігу 10-денного строку є дата набуття права платником щодо
об’єкту оподаткування відповідно до правовстановлюючих документів чи документів, що
підтверджують право користування, розпорядження об’єктом оподаткування.

Декларування 2021: Скористались іпотечним житловим кредитом?
Дізнайтесь як отримати податкову знижку
Платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення
оподатковуваного доходу за наслідками звітного податкового року, частину суми
процентів, сплачених ним за користування іпотечним житловим кредитом, що
визначається відповідно до ст. 175 Податкового кодексу (п.п. 166.3.1 ст. 166 ПКУ).
Таке право виникає 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.
Кредитні договори платника податку, який бажає нарахувати податкову знижку на
частину суми процентів, сплачених ним за користування іпотечним житловим кредитом,
повинні відповідати, зокрема, таким умовам:
- у кредитному договорі зазначено, що ціллю його надання є придбання
(будівництво) житла, яке приймається кредитором у заставу;
- до кредитного договору в обов’язковому порядку має бути укладений договір
іпотеки (застави) нерухомого майна, що придбавається чи будується, який є невід’ємним
доповненням до такого кредитного договору;
- договір іпотеки (застави) обов’язково має бути нотаріально посвідченим.
Платник податку - резидент має право включити до податкової знижки частину
суми процентів за користування іпотечним житловим кредитом за умови наявності
документального підтвердження витрат:
- кредитного договору та нотаріально завіреного договору іпотеки;
- відповідних платіжних документів, в яких чітко визначено суму сплачених
відсотків за користування іпотечним кредитом та прізвище, ім’я, по-батькові платника
податку як платника цих процентів (рахунок з відбитком каси про перерахування коштів,
платіжне доручення банку з відміткою про перерахування коштів);
- паспорта платника податку з позначкою про реєстрацію за місцезнаходженням
житлового будинку (квартири, кімнати), щодо якого оформлено іпотечний житловий
кредит.
Для прискорення проведення податковим органом розрахунку сум, що підлягають
поверненню з бюджету, і забезпечення правильності визначення зазначених сум доцільно
надавати до податкового органу копії зазначених документів.
Податкова декларація про майновий стан і доходи подається формою,
затвердженою наказом МФУ від 02.10.15 №859 (у редакції від 25.04.2019 №177).
Для платників податків, які декларують право на податкову знижку, передбачена
окрема позначка у розділі категорія платника, у зв’язку з тим, що такі платники мають
окремий граничний строк подання податкової декларації — по 31 грудня включно
наступного за звітним податкового року.
Розрахунок суми податку, на яку зменшуються податкові зобов’язання з податку на
доходи фізичних осіб, у зв’язку із використанням права на податкову знижку
здійснюється в окремому додатку ФЗ.
Для громадян, які подають декларацію з метою отримання податкової знижки за
2020 рік, строки для подання декларації - по 31.12.2021 (включно).
Подання податкових декларацій в електронній формі у режимі онлайн здійснються
через Електронний кабінет платника, вхід до якого здійснюється за адресою:
https://cabinet.tax.gov.ua/, а також через офіційний вебпортал ДПС https://tax.gov.ua/).

Довідка про відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску: як отримати
Довідка про відсутність заборгованості формується за відсутності у платника
податкового боргу та/або недоїмки зі сплати єдиного внеску.
Наказом МФУ від 03.09.2018 №733 затверджено «Порядок надання довідки про
відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на
контролюючі органи».
Для отримання Довідки необхідно подати заяву про надання довідки про
відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на
контролюючі органи за формою згідно з додатком 2 до Порядку №733.
Заява подається платником (на його вибір):

- у паперовій формі - до державної податкової інспекції за основним місцем обліку
такого платника або до відповідного контролюючого органу, уповноваженого
здійснювати заходи з погашення податкового боргу,
- в електронній формі - на адресу уповноваженого органу через приватну частину
електронного кабінету, розміщеного на офіційному вебпорталі ДПС за посиланням:
https://cabinet.tax.gov.ua/login.
Вхід до приватної частини (особистого кабінету) Електронного кабінету
здійснюється після ідентифікації особи із використанням кваліфікованого електронного
підпису.
Створити та надіслати Заяву можливо у меню «Заяви, запити для отримання
інформації» приватної частини Електронного кабінету шляхом вибору відповідної
електронної форми документа.
Заява повинна містити, серед іншого:
- обов’язкове посилання на відповідний нормативно-правовий акт, яким
передбачено необхідність підтвердження відсутності заборгованості з платежів,
- найменування суб’єкта (підприємства, установи, організації), до якого
(якої) Довідку буде подано.
Довідка надається за вибором платника у паперовій або електронній формі, про що
він зазначає у Заяві.
Довідка
або
відмова
у
наданні Довідки
готуються
уповноваженим
органом протягом 5 робочих днів з дня, наступного за днем отримання Заяви.
Довідку у паперовій формі платник отримує безпосередньо в органі, до якого було
подано Заяву.
Довідку в електронній формі платник отримує у приватній частині електронного
кабінету.
Строк дії Довідки становить 10 календарних днів з дати її формування.

Яке майно фізичної особи-підприємця не може бути використане як джерело
погашення податкового боргу?
Відповідно до п. 87.3 ст. 87 Податкового кодексу України не можуть бути
використані як джерела погашення податкового боргу платника податків:
майно платника податків, надане ним у заставу іншим особам (на час дії такої
застави), якщо така застава зареєстрована згідно із законом у відповідних державних
реєстрах до моменту виникнення права податкової застави;
майно, яке належить на правах власності іншим особам та перебуває у володінні
або користуванні платника податків, у тому числі (але не виключно) майно, передане
платнику податків у лізинг (оренду), схов (відповідальне зберігання), ломбардний схов, на
комісію (консигнацію); давальницька сировина, надана підприємству для переробки, крім
її частини, що надається платнику податків як оплата за такі послуги, а також майно
інших осіб, прийняті платником податків у заставу чи заклад, довірче та будь-які інші
види агентського управління;
майнові права інших осіб, надані платнику податків у користування або володіння,
а також немайнові права, у тому числі права інтелектуальної (промислової) власності,
передані в користування такому платнику податків без права їх відчуження;
кошти кредитів або позик, наданих платнику податків кредитно-фінансовою
установою, що обліковуються на позичкових рахунках, відкритих такому платнику
податків, суми акредитивів, що виставлені на ім’я платника податків, але не відкриті, суми
авансових платежів;
майно, вільний обіг якого заборонено згідно із законодавством України;
майно, що не може бути предметом застави відповідно до Закону України «Про
заставу»;

кошти інших осіб, надані платнику податків у вклад (депозит) або довірче
управління, а також власні кошти юридичної особи (фізичної особи – підприємця), що
використовуються для виплат заборгованості з основної заробітної плати за фактично
відпрацьований час фізичним особам, які перебувають у трудових відносинах з такою
юридичною особою.
Кампанія декларування – 2021: громадяни можуть включати благодійні
внески до податкової знижки
У Головному управлінні ДПС у Донецькій області роз’яснюють, що надані чи
перераховані платником благодійні внески неприбутковим організаціям включаються до
податкової знижки.
Зокрема, платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення
його оподатковуваного доходу за наслідками звітного податкового 2020 року
суму коштів або вартості майна, переданих ним як пожертвування або благодійні
внески неприбутковим організаціям, зареєстрованим в Україні та внесеним до Реєстру
неприбуткових організацій та установ у розмірі не більше 4 відс. суми загального річного
оподатковуваного доходу платника податку, одержаного за наслідками звітного року у
вигляді заробітної плати;
суму коштів або вартості лікарських засобів, переданих громадським об’єднанням
та/або благодійним організаціям для надання медичної допомоги хворим з метою
запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19);
Алгоритм розрахунку податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу
платника ПДФО на суму понесених у звітному 2020 році витрат у вигляді коштів або
вартості майна, переданих ним у вигляді благодійної допомоги, а також допомоги на
запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), розраховується наступним
чином:
визначається база оподаткування: задекларована річна загальна сума
оподатковуваного доходу платника ПДФО, нарахованого як заробітна плата, зменшується
на фактично нараховані (утримані) протягом звітного року податковими агентами суми
страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, –
обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, та на суму наданої
платнику податку податкової соціальної пільги (за її наявності);
на підставі підтверджувальних документів визначається загальна сума витрат, яку
дозволяється включити до розрахунку податкової знижки, що складається із:
суми переданої благодійної допомоги, на дату її передачі, – у розмірі не більше 4
відс. суми загального річного оподатковуваного доходу платника податку, одержаного за
наслідками звітного року у вигляді заробітної плати;
суми переданої допомоги на запобігання поширенню коронавірусної хвороби
(COVID-19) – уся сума без обмежень;
розраховується сума ПДФО, на яку зменшуються податкові зобов’язання у зв’язку
з використанням права на податкову знижку: із суми ПДФО, утриманої (сплаченої) із
заробітної плати за 2020 рік, віднімаємо суму ПДФО, визначену як добуток бази
оподаткування, зменшеної на загальну суму витрат, на ставку податку (18 відсотків).
Реалізувати своє право на податкову знижку громадяни можуть подавши до
податкової інспекції за місцем реєстрації декларацію про майновий стан і доходи.
Граничний строк подання податкової декларації – 31 грудня 2021 року.
Кампанія декларування – 2021: Слов’янці, які надають майно в оренду,
зобов'язані сплачувати податки!
Наголошують у Головному управлінні ДПС у Донецькій області. Кожен
громадянин, який не є підприємцем, але здає нерухоме майно (квартиру, будинок, кімнату
або ж нежитлове приміщення) в оренду іншій фізичній особі має задекларувати

отриманий дохід та сплатити до бюджету податок на доходи фізичних осіб у розмірі 18 %
та 1,5 % військового збору.
Граничний термін подання декларацій про майновий стан і доходи - 30 квітня.
Подати декларацію платникам необхідно до податкової інспекції за місцем своєї
реєстрації.
Звертаємо увагу, що дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду
включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника
податку. Якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб’єктом господарювання, особою,
відповідальною за нарахування та сплату (перерахування) податку до бюджету, є платник
податку - орендодавець. При цьому такий орендодавець самостійно нараховує та сплачує
податок до бюджету в строки, встановлені ПКУ для квартального звітного (податкового)
періоду, а саме: протягом 40 календарних днів, після останнього дня такого звітного
(податкового) кварталу, сума отриманого доходу, сума сплаченого протягом звітного
податкового року податку та податкового зобов’язання за результатами такого року
відображаються у річній податковій декларації.
Під час нарахування доходу фізичною особою від надання нею в оренду об'єктів
нерухомості необхідно враховувати розмір орендної плати, зазначений в договорі оренди,
який має бути не меншим, ніж мінімальна сума орендного платежу за повний чи неповний
місяць оренди. Мінімальна сума орендного платежу визначається за Методикою
визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб,
затвердженою постановою КМУ від 29.12.2010 р. № 1253 «Про затвердження Методики
визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб»,
виходячи з мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної
площі нерухомості з урахуванням місця її розташування, інших функціональних та
якісних показників, що встановлюються органом самоврядування села, селища, місця, на
території яких вона розташована.
Кампанія декларування – 2021: Слов’янці можуть відшкодувати частину
понесених витрат з переобладнання автомобіля на газ
У Головному управлінні ДПС у Донецькій області роз’яснюють, платник податку
має право включити до податкової знижки витрати у вигляді суми коштів, сплачених ним
у зв’язку із переобладнанням транспортного засобу, з використанням у вигляді палива
моторного сумішевого, біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу, інших
видів біопалива.
Зокрема, відповідно до положень Податкового кодексу, для отримання податкової
знижки необхідно подати податкову декларацію про майновий стан і доходи та
документи, які підтверджують витрати, здійснені для переобладнання транспортного
засобу, сертифікат відповідності для транспортного засобу, що був переобладнаний, та
свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт).
Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум
відображаються платником податку у річній податковій декларації, яку необхідно подати
до податкової інспекції за місцем проживання (реєстрації в паспорті) не пізніше 31 грудня
2021 року.
Платник податку, який має статус внутрішньо переміщеної особи, платежі за
оренду житла може включити до податкової знижки
Про це інформують у Головному управлінні ДПС у Донецькій області.
Право платника податку на податкову знижку, підстави для її нарахування, перелік
витрат, дозволених до включення до податкової знижки, обмеження права на її
нарахування визначені ст. 166 Податкового кодексу України.
Відповідно до п.п. 166.3.9 п. 166.3 ст. 166 ПКУ платник податку має право
включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку

за наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень п. 164.6 ст.
164 ПКУ, фактично сплачені ним протягом звітного податкового року суми коштів, у
вигляді орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку), оформленим
відповідно до вимог чинного законодавства, фактично сплачених платником податку,
який має статус внутрішньо переміщеної особи.
Платник податку має право скористатися зазначеною в п. 166.3.9 п. 166.3 ст. 166
ПКУ податковою знижкою виключно за умови, що він та/або члени його сім’ї першого
ступеня споріднення: не мають у власності придатної для проживання житлової
нерухомості, розташованої поза межами тимчасово окупованої території України; не
отримують передбачених законодавством України бюджетних виплат для покриття витрат
на проживання. Розмір такої знижки не може перевищувати (у розрахунку на календарний
рік) 30 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного
(податкового) року.
Разом з податковою декларацією про майновий стан і доходи необхідно подати:
копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; копію договору оренди
житла; копії платіжних та розрахункових документів, що підтверджують факт сплати
(крім електронних розрахункових документів); заяву, в якій зазначені відомості щодо
відсутності умов, які не дають право на отримання податкової знижки згідно з нормами
законодавства. Додатковими документами, які підтверджують відсутність умов, що не
дають права на отримання податкової знижки може бути Витяг з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно, інформація від структурних підрозділів з питань
соціального захисту населення обласних та райдержадміністрацій щодо адресної
допомоги для покриття витрат на проживання, тощо.
Кампанія декларування – 2021: Інвестиційні доходи підлягають декларуванню
та оподаткуванню
Фахівці Головного управління ДПС у Донецькій області нагадують, що фізична
особа, яка отримала дохід від операцій з інвестиційними активами у минулому році, як на
території України, так і за її межами, має подати річну податкову декларацію про
майновий стан і доходи до 1 травня та зобов’язана сплатити податок на доходи фізичних
осіб та військовий збір до 1 серпня поточного року.
Одночасно звертаємо увагу, що згідно з Податковим кодексом України не підлягає
декларуванню та не включається до загального річного оподатковуваного доходу, дохід
отриманий платником податку від продажу інвестиційних активів, якщо його сума не
перевищувала 2940 гривень у 2020 році. Також не включається до оподатковуваного
доходу та не декларується дохід від операцій з акціями (іншими корпоративними
правами) отриманих платником в процесі приватизації та інвестиційний прибуток від
операцій з борговими зобов’язаннями Національного банку України (п.п.165.1.40 та
165.1.52 ПКУ).
Нагадаємо, облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними
активами ведеться платником податку самостійно, окремо від інших доходів і витрат.
Інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим
від продажу окремого інвестиційного активу, та його вартістю, що визначається із суми
підтверджених витрат на придбання такого активу (п.п. 170.2.2 ПКУ).
До продажу інвестиційного активу прирівнюються операції з обміну
інвестиційного активу на інший інвестиційний актив та операції зворотного викупу або
погашення інвестиційного активу його емітентом, який належав платнику податку. Також
до продажу інвестиційного активу прирівнюється і операція з повернення платнику
податку коштів чи майна (майнових прав), або їх частини, попередньо внесених ним до
статутного капіталу емітента корпоративних прав, у разі виходу цього платника податку з
числа засновників (учасників) такого емітента, зменшення статутного капіталу чи
ліквідації такого емітента. Однак, якщо здійснюється повернення фізичній особі майна за

залишковою вартістю (безоплатна передача), то ця операція не пов’язана з інвестиційними
активами фізичної особи. У такому випадку застосовуються правила оподаткування
додатковим благом (п.п. 164.2.17 ПКУ).
Якщо засновнику повертають раніше внесене ним майно в обмін на корпоративні
права, то така операція буде оподатковуватися ПДВ. Пов’язано це з тим, що вона підпадає
під поняття постачання товарів, що наведене в п.п. 14.1.191 ПКУ, оскільки в цьому
випадку відбувається перехід права власності на майно. Так само підлягає обкладенню
ПДВ і операція з безоплатної передачі майна.
Фінансовий результат від здійснення операції з інвестиційними активами фізична
особа зобов’язана визначити у податковій декларації про майновий стан і доходи. У разі
отримання інвестиційного прибутку такій особі необхідно cплатити ПДФО за ставкою 18
% та військовий збір за ставкою 1,5 %.
Якщо при здійсненні операцій з інвестиційними активами використовуються
послуги професійного торговця цінними паперами, то професійний торговець цінними
паперами є податковим агентом, який під час кожного нарахування платнику
інвестиційного прибутку нараховує (утримує) податок на доходи фізичних осіб і
військовий збір та сплачує (перераховує) утриманий податок та збір до бюджету. При
цьому податковий агент – професійний торговець цінними паперами, включаючи банк, з
метою визначення об’єкта оподаткування під час виплати платнику податку доходу за
придбані у нього інвестиційні активи враховує документально підтверджені витрати
такого платника на придбання цих активів. Разом з тим, запровадження обов’язку
податкового агента для професійного торговця цінними паперами, не звільняє фізичну
особу-платника податку від обов’язку декларування результатів усіх операцій з купівлі та
продажу інвестиційних активів, здійснених протягом звітного (податкового) року як на
території України, так і за її межами.

