
На Донеччині місцеві бюджети отримали 3,3 мільйона гривень «автоподатку»  
  

Транспортний податок входить до складу податку на майно та повністю 

зараховується до місцевих бюджетів тих територій, на яких зареєстроване авто.  

 Так, за січень-грудень 2020 року до місцевих бюджетів Донецької області 

сплачено 3,3 млн грн транспортного податку.  

Варто зазначити, що сплачують транспортний податок і фізичні, і юридичні особи. 

За минулий рік від автовласників - юридичних осіб надійшло  2,0 млн грн та майже 1,3 

млн грн – від фізосіб.  

Одним з критеріїв для визначення об’єкта обкладення транспортним податком є 

вартісна оцінка легкового автомобіля. Оподатковуються легкові автомобілі, з року 

випуску яких минуло не більше п&apos;яти років (включно) та середньоринкова вартість 

яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 

1 січня. У 2021 році вартість автівки, що підпадає під оподаткування, складає 2 млн 250 

тис. гривень (375 МЗП х 6000).  

З початку року найбільші відрахування «автоподатку» забезпечили власники 

автомобілів м. Маріуполя – майже 0,9 млн грн, м. Бахмут – 0,5 млн грн та міст Покровськ і 

Дружківка – по 0,3 млн грн відповідно.  

Нагадуємо, фізичні особи повинні сплатити податок не пізніше 60 днів з дня 

вручення податкового повідомлення-рішення, юридичні особи сплачують щоквартально 

авансовими внесками до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом.  

 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 13 мільярдів гривень ПДФО отримав зведений бюджет Донеччини  

за 2020 рік 

 

Протягом 2020 року зведений бюджет країни отримав від мешканців Донецького 

регіону 13,1 млрд грн податку з доходів фізичних осіб, а це на 642,2 млн грн більше 

надходжень минулого року. 

І не в останню чергу такі показники завдячують злагодженій та ефективній роботі 

працівників податкової служби Донеччини. 

Податок на доходи фізичних осіб безпосередньо залежить від розміру заробітної 

плати, яку офіційно отримують працевлаштовані працівники. Тому податківцями постійно 

проводиться робота з питань легалізації трудових відносин. Головне управління ДПС у 

Донецькій області акцентує увагу працедавців, що з 1 січня 2021 року встановлено 

мінімальну заробітну плату у розмірі 6 000 гривен.  

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! 



 

До уваги платників акцизного податку! 

У зв’язку з проведенням тестових робіт програмного забезпечення з приймання та 

обробки нових електронних форм документів (акцизної накладної, розрахунку 

коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, 

заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, затверджених Наказом № 

729), продовжено термін приймання електронних документів за попередніми формами:  

- акцизна накладна форми «П» – J (F) 1203201;  

- розрахунок коригування акцизної накладної  

форми «П» – J (F) 1203301;  

- заявка на поповнення (коригування) залишку  

пального – J (F) 0210901;  

- акцизна накладна форми «С» – J (F) 1203401;  

- розрахунок коригування акцизної накладної  

форми «С» – J (F) 1203501;  

- заявка на поповнення (коригування) залишку  

спирту етилового – J (F) 0209902.  

Це пов’язано із набуттям чинності наказу 27.01.2021 Міністерства фінансів України 

від 27.11.2020 № 729 «Про затвердження форм заяви про реєстрацію платника акцизного 

податку з реалізації пального або спирту етилового та/або акцизних складів, акцизної 

накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення 

(коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту 

етилового, Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної 

накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення 

(коригування) залишку спирту етилового» (далі – Наказ № 729), зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 14 грудня 2020 року за № 1241/35524.  

Інформація про приймання електронних форм документів, затверджених Наказом 

№ 729, буде розміщена на вебпорталі ДПС додатково.  

 

Дії платника, щоб скористатись можливістю відстрочення податкового боргу 

У Головному управлінні ДПС у Донецькій області нагадують, що платники 

податків мають змогу відстрочити податковий борг до кінця поточного року. Зокрема, 

відстрочення податкового боргу надається платникам податків – фізичним особам, у тому 

числі самозайнятим особам, які станом на 1 грудня 2020 року мали загальний розмір 

податкового боргу (у тому числі штрафні санкції, пеня та проценти за користування 

розстроченням/відстроченням) у сумі, що не перевищує 6 800 гривень.  

Такий податковий борг може бути відстрочений до 29 грудня 2021 року. 

Відстрочення надається без нарахування процентів за користування таким відстроченням.  

Для того аби скористатись процедурою відстрочення, платнику податків необхідно 

звернутись з відповідною заявою довільної форми до контролюючого органу, де 

обліковується такий податковий борг.  

Заяву можна подати як у паперовому вигляді (особисто звернувшись до 

контролюючого органу або надіславши листа), так і в електронному вигляді через 

приватну частину Електронного кабінету (для цього слід мати електронний ключ).  

У разі погашення платником податків повної суми відстроченого боргу не пізніше 

встановленого терміну, штрафні санкції та пеня не будуть застосовуватись.  



Таке відстрочення податкового боргу передбачено Законом України №1072 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1072-20).  

 

 

Про випадки, коли про отримані доходи не треба звітувати 

Головне управління ДПС у Донецькій області  звертає увагу, що платник податку 

на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) зобов'язаний подавати річну податкову 

декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) відповідно до 

Податкового кодексу України (далі – ПКУ).  

Відтак обов'язок платника ПДФО щодо подання податкової декларації вважається 

виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник ПДФО отримував 

доходи:  

- від податкових агентів, які згідно з цим розділом не включаються до загального 

місячного (річного) оподатковуваного доходу;  

- виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого 

(виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених розділом «Податок 

на доходи фізичних осіб» ПКУ;  

- від операцій продажу (обміну) майна, дарування, дохід від яких відповідно до 

розділу «Податок на доходи фізичних осіб» ПКУ не оподатковується, оподатковується за 

нульовою ставкою та/або з яких при нотаріальному посвідченні договорів, за якими був 

сплачений ПДФО відповідно до розділу «Податок на доходи фізичних осіб» ПКУ;  

- у вигляді об'єктів спадщини, які відповідно до цього розділу оподатковуються за 

нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено ПДФО відповідно до п. 174.3 ст. 174 

ПКУ.  

Новації у звітності для професійних спілок 

Головне управління ДПС у у Донецькій області нагадує, що відповідно до п. п. 

133.4.6 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) до неприбуткових, 

підприємств, установ та організацій (далі – неприбуткові організації), що відповідають 

вимогам п. 133.4 ст. 133 ПКУ і не є платниками податку, зокрема, можуть бути віднесені 

професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок, а також організації 

роботодавців та їх об’єднання.  

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», який набрав 

чинності 23.05.2020, внесено зміни до п. 46.2 ст. 46 ПКУ, зокрема, з якого вилучено 

преференцію щодо подання професійними спілками, їх об’єднаннями та організаціями 

профспілок звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (далі – 

Звіт) лише у разі порушень вимог п. 133.4 ст. 133 ПКУ.  

Так, абзацом дев’ятим п. 46.2 ст. 46 ПКУ визначено, що неприбуткові організації, 

визначені п. 133.4 ст. 133 ПКУ, подають Звіт за формою, затвердженою центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову 

політику, та річну фінансову звітність.  

Форма Звіту затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17.06.2016 

№553 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.04.2017 №469).  

Згідно з п. п. 133.4.7 п. 133.4 ст. 133 ПКУ для неприбуткових організацій, які 

відповідають вимогам п. 133.4 ст. 133 ПКУ та внесені до Реєстру неприбуткових установ 



та організацій, встановлюється річний податковий (звітний) період, крім випадків, 

передбачених п. п. 133.4.3 п. 133.4 ст. 133 ПКУ.  

Податкові декларації, крім випадків, передбачених ПКУ, подаються за базовий 

звітний (податковий) період, що дорівнює, зокрема календарному року, крім випадків, 

передбачених підпунктами 49.18.4 та 49.18.5 п. 49.18 ст. 49 ПКУ – протягом 60 

календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) 

року.  

Отже, професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок, починаючи зі 

звітного (податкового) періоду – 2020 рік подають Звіт та річну фінансову звітність 

протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного 

(податкового) року.  

 

Оподаткування путівок, які надаються підприємством безоплатно працівнику 

Головне управління ДПС у у Донецькій області нагадує, що об’єктом 

оподаткування податком на доходи фізичних осіб (далі - ПДФО) резидента є загальний 

місячний (річний) оподатковуваний дохід; доходи з джерела їх походження в Україні, які 

остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання); іноземні доходи - 

доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України.  

Доходи, що включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного 

доходу платника ПДФО визначені у п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу України (далі – 

ПКУ), а доходи, визначені ст. 163 ПКУ, є об’єктом оподаткування військовим збором.  

Статтею 165 ПКУ визначені доходи, які не включаються до розрахунку загального 

місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку.  

До таких доходів відноситься, зокрема, вартість путівок на відпочинок, 

оздоровлення та лікування, у тому числі на реабілітацію осіб з інвалідністю, на території 

України платника податку та/або членів його сім’ї першого ступеня споріднення, які 

надаються його роботодавцем - платником податку на прибуток підприємств безоплатно 

або із знижкою (у розмірі такої знижки) один раз на календарний рік, за умови, що 

вартість путівки (розмір знижки) не перевищує 5 розмірів мінімальної заробітної плати, 

встановленої на 01 січня податкового (звітного) року.  

Під час нарахування (надання) доходів у будь-якій негрошовій формі базою 

оподаткування податком на доходи фізичних осіб є вартість такого доходу, розрахована за 

звичайними цінами, правила визначення яких встановлені згідно з ПКУ, помножена на 

коефіцієнт (п. 164.5 ст. 164 ПКУ).  

Норма п.п. 165.1.35 п. 165.1 ст. 165 ПКУ надає право роботодавцю не 

оподатковувати вартість путівки, наданої безоплатно або із знижкою (у розмірі такої 

знижки), якщо її вартість (розмір знижки) не перевищує 5 розмірів мінімальної заробітної 

плати, встановленої на 1 січня податкового (звітного) року, яка у 2021 році, як для свого 

працівника, так і для членів його сім’ї (наприклад, дружина та дитина) має розмір 90000 

грн., тобто 30000 грн. на особу, при дотриманні умов, що визначені цим пунктом ПКУ, 

зокрема, один раз на календарний рік.  

Доходи, які згідно з розд. IV ПКУ не включаються до загального оподатковуваного 

доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню або оподатковуються за нульовою 

ставкою) звільняються від оподаткування військовим збором (п.п. 1.7 п. 16 прим. 1 

підрозд. 10 розд. XX ПКУ).  

Нагадуємо, що членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення для 

цілей розд. IV ПКУ вважаються її батьки, її чоловік або дружина, діти такої фізичної 

особи, у тому числі усиновлені.  

 



Електронний кабінет – онлайн сервіс, як допомога у заповненні декларації про 

майновий стан і доходи 

 

Головне управління ДПС у у Донецькій області нагадує, що з 1 січня 2021 року 

розпочалася кампанія декларування доходів, отриманих протягом 2020 року платниками 

податків. Подати декларацію про майновий стан і доходи в електронній формі можна 

скориставшись Електронним кабінетом.  

Цей електронний сервіс дозволяє сформувати декларацію з частково заповненими 

даними на підставі облікових даних платника, відомостей щодо нарахованих (виплачених) 

доходів, наявних у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та відомостей 

щодо об'єктів нерухомого (рухомого) майна.  

Сервіс часткового попереднього заповнення декларації надає можливість 

платникам податків:  

- скоротити час і витрати на подання звітності;  

- мінімізувати помилки при заповненні декларації;  

- надати копії первинних документів, як додаток до декларації в онлайн режимі.  

Нагадаємо, вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою 

cabinet.tax.gov.ua або через вебпортал ДПС (tax.gov.ua) з використанням кваліфікованого 

електронного підпису будь-якого надавача електронних довірчих послуг, як з 

персональних комп’ютерів, так і зі смартпристроїв.  

Меню Електронного кабінету просте для використання: обираємо «ЕК для 

громадян», створюємо податкову декларацію про майновий стан і доходи, заповнюємо 

необхідні дані в макеті форми (у разі необхідності додаємо додатки).  

Останнім етапом для завершення дій з подання є перевірка, підписання документу 

кваліфікованим електронним підписом та надсилання його до відповідного 

контролюючого органу.  

Безкоштовний сервіс ДПС України «Електронний кабінет» - цілодобова послуга 

для подання податкової та іншої звітності онлайн.  

 

 

Єдина звітність з ЄСВ, ПДФО та військового збору для роботодавців 

 

Головне управління ДПС у у Донецькій області області повідомляє, що 

Міністерство фінансів України наказом від 15.12.2020 № 773 «Про затвердження форми 

Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників 

податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого 

єдиного внеску і Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового 

розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – 

фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску» 

(далі – Розрахунок) виклало в новій редакції податковий розрахунок за ф. № 1ДФ, який 

включив у себе і таблиці звіту по єдиному внеску.  

Такий Розрахунок подається окремо за кожен квартал (податковий період) з 

розбиттям по місяцях звітного кварталу впродовж 40 календарних днів, що йдуть за 

останнім календарним днем звітного кварталу. Окремий Розрахунок за календарний рік не 

подається.  

Розрахунок подається незалежно від того, виплачує чи не виплачує доходи 

платникам податку податковий агент та незалежно від того чи виплачені платником 

єдиного внеску суми такого внеску фактично після їх нарахування до сплати протягом 

звітного періоду.  

Подається Розрахунок до контролюючих органів за основним місцем обліку. У разі 

якщо відокремлений підрозділ юридичної особи не уповноважений нараховувати, 

утримувати і сплачувати (перераховувати) податок до бюджету та який не має окремого 



балансу і самостійно не веде розрахунки із застрахованими особами для сплати єдиного 

внеску на небюджетні рахунки, то Розрахунок за такий підрозділ подає юридична особа 

до контролюючого органу за основним місцем обліку. Юридична особа під час подання 

Розрахунку за відокремлений підрозділ зазначає дані про відокремлений підрозділ в рядку 

032 заголовної частини Розрахунку.  

Загалом, Розрахунок складається з:  

- заголовної частини;  

- додатку 1 "Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового 

забезпечення) застрахованим особам";  

- додатку 2, який формується і подається тільки районними (міськими) 

управліннями праці і соціального захисту населення;  

- додатку 3 "Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу ";  

- додатку 4 "Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого 

податку на доходи фізичних осіб та військового збору";  

- додатку 5 "Відомості про трудові відносини осіб та період проходження 

військової служби";  

- додаток 6 "Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям 

осіб відповідно до законодавства".  

Перший звітний період для об’єднаного податкового розрахунку – I квартал 2021 

року.  

Наказ № 773 набрав чинності з 1 січня 2021 року.  

 

 

Особливості сплати єдиного податку спрощенцями першої і другої груп на 

період лікарняного чи щорічної відпустки 

 

Головне управління ДПС в у Донецькій області інформує, що відповідно до п. 

295.5 ст. 295 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) підприємці - платники єдиного 

податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються 

від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, 

а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо 

вона триває 30 і більше календарних днів.  

Крім того, згідно п.п. 298.3.2 п. 298.3 ст. 298 Кодексу інформація про період 

щорічної відпустки і терміни тимчасової втрати працездатності з обов’язковим 

додаванням копії листка непрацездатності подається до органу податкової служби за 

заявою у довільній формі.  

Якщо підприємець в обраний ним період відпустки (вказаний у заяві) хворів і така 

хвороба тривала 30 і більше календарних днів — він має право відкликати заяву. Але при 

цьому потрібно встигнути до початку відпустки.  

Якщо платник єдиного податку хворів 30 і більше календарних днів та при цьому 

хвороба розпочалась до 20 числа місяця та закінчилась у наступному(их) місяці(ях), то 

такий платник звільняється від сплати єдиного податку лише за календарний(і) місяць(і) 

(в якому(их) почав хворіти (хворів)), а за наступний календарний місяць, в якому 

відповідно до листка непрацездатності хвороба закінчилась, сплачує єдиний податок 

відповідно до норм Кодексу.  

Якщо тривалість відпустки є меншою одного календарного місяця, то підстави для 

звільнення від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця відсутні.  

На період відпустки чи лікарняного повинна бути припинена діяльність та 

відсутній дохід. Якщо на поточний рахунок в період відпустки чи лікарняного надійдуть 

грошові кошти, у підприємця має бути документальне підтвердження того, що це кошти 

за товари (послуги), поставлені до початку відпустки чи лікарняного, або ж раніше був 

укладений договір, який передбачає перерахування передоплати.  



Якщо підприємець вже сплатив авансовий внесок за місяць, в якому він був на 

лікарняному, або планує бути у відпустці (наприклад, у разі сплати єдиного податку 

авансом за квартал), така сума за його заявою зараховується в рахунок майбутніх платежів 

з єдиного податку.  

 

 

Умови за яких з 1 січня 2021 року ФОП можуть бути платниками єдиного 

податку першої – третьої груп 

 

Головне управління ДПС у Донецькій області повідомляє, що Законом України від 

01 грудня 2020 року № 1017-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 

інших законів України щодо лібералізації застосування реєстраторів розрахункових 

операцій платниками єдиного податку та скасування механізму компенсації покупцям 

(споживачам) за скаргами щодо порушення встановленого порядку проведення 

розрахункових операцій частини суми застосованих штрафних санкцій» з 01 січня 2021 

року внесено зміни, зокрема, до Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 

2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – Кодекс) щодо визначення річного обсягу 

доходу.  

Крім того, з 01 січня 2021 року Законом України від 17 грудня 2020 року № 1117-

IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо 

забезпечення збору даних та інформації, необхідних для декларування окремих об’єктів 

оподаткування» внесено зміни, зокрема, до п.п. 291.5.3 п. 291.5 ст. 291 Кодексу щодо 

збільшення загальної площі житлових приміщень та/або їх частин, нежитлових приміщень 

(споруд, будівель) та/або їх частин, яку фізична особа – підприємець платник єдиного 

податку може надавати в оренду.  

Так, згідно з п.п. 1 п. 291.4 ст. 291 Кодексу до платників єдиного податку, які 

відносяться до першої групи, належать фізичні особи – підприємці, які не використовують 

працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних 

місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг 

населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 167 розмірів 

мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) 

року.  

До платників єдиного податку, які відносяться до другої групи, згідно з п.п. 2 п. 

291.4 ст. 291 Кодексу належать фізичні особи – підприємці, які здійснюють господарську 

діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або 

населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного 

господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких 

критеріїв:  

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними 

у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;  

обсяг доходу не перевищує 834 розміри мінімальної заробітної плати, встановленої 

законом на 01 січня податкового (звітного) року.  

Дія п.п. 2 п. 291.4 ст. 291 Кодексу не поширюється на фізичних осіб – підприємців, 

які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого 

майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, 

постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, 

дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та 

напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи – підприємці належать виключно до 

третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для 

такої групи.  

До платників єдиного податку, які відносяться до третьої групи, належать фізичні 

особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які 



перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та у яких протягом календарного 

року обсяг доходу не перевищує 1167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої 

законом на 01 січня податкового (звітного) року (п.п. 3 п. 291.4 ст. 291 Кодексу).  

Разом з цим, умови, відповідно до яких фізичні особи – підприємці не можуть бути 

платниками єдиного податку першої – третьої груп, зазначені у п. 291.5 ст. 291 Кодексу.  

 

 

Податкова знижка: включення до витрат суми коштів або вартості лікарських 

засобів для надання медичної допомоги з метою запобігання поширенню на території 

України коронавірусної хвороби (COVID-19) 

 

Головне управління ДПС у Донецькій області інформує, що відповідно до 

Податкового кодексу України (далі – ПКУ) податкова знижка для фізичних осіб, які не є 

суб'єктами господарювання, – документально підтверджена сума (вартість) витрат 

платника податку – резидента у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів – 

фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення 

його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого 

звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, визначених цим Кодексом (п.п. 

14.1.170 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).  

Право платника податку на податкову знижку, підстави для її нарахування, перелік 

витрат, дозволених до включення до податкової знижки визначені статтею 166 ПКУ.   

Відповідно до п.п. 166.3.2 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, суму коштів або вартість майна, переданих платником податку у вигляді 

пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, зареєстрованим в 

Україні та внесеним до Реєстру неприбуткових організацій та установ на дату передачі 

таких коштів та майна, у розмірі, що не перевищує 4 відсотків суми його загального 

оподатковуваного доходу такого звітного року.  

Водночас, з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної 

хвороби (COVID-19) 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)» внесено зміни, зокрема, до п. 11 підрозд. 1 розд. XX «Перехідні положення» 

ПКУ, згідно з якими за результатами 2020 року, при реалізації права на податкову знижку 

відповідно до положень статті 166 ПКУ, сума коштів або вартість лікарських засобів для 

надання медичної допомоги хворим, дезінфекційних засобів і антисептиків, медичного 

обладнання, засобів індивідуального захисту, медичних виробів для скринінгу хворих, 

розхідних матеріалів для надання медичної допомоги, медичних виробів, лабораторного 

обладнання, розхідних матеріалів, реагентів для лабораторних досліджень; медичних 

виробів, лабораторного обладнання, розхідних матеріалів для інфекційних відділень, 

патологоанатомічних відділень тощо, засобів особистої гігієни, продуктів харчування 

та/або товарів за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, які 

добровільно перераховані (передані) громадським об'єднанням та/або благодійним 

організаціям та/або центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері охорони здоров'я, та/або іншим центральним органам виконавчої влади, 

які реалізують державну політику у сферах санітарного та епідемічного благополуччя 

населення, контролю якості та безпеки лікарських засобів, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та 

іншим соціально небезпечним захворюванням, та/або особі, уповноваженій на здійснення 

закупівель у сфері охорони здоров'я, та/або закладам охорони здоров'я державної та/або 

комунальної власності, та/або структурним підрозділам з питань охорони здоров'я 

обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій протягом 



карантину, що запроваджений Кабінетом Міністрів України у порядку, встановленому 

законом, на всій території України з метою запобігання поширенню на території України 

коронавірусної хвороби (COVID-19), включається до податкової знижки у повному обсязі 

без урахування обмежень, визначених підпунктом 166.3.2 пункту 166.3 статті 166 ПКУ.  

Таким чином, до витрат платника податків, понесених з метою  запобігання 

поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), за результатами 

2020 року включатиметься сума коштів або вартість товарів, які  добровільно 

перераховані (передані) як благодійність, зокрема,  відповідним організаціям та/або 

органам виконавчої влади, закладам охорони здоров'я, тощо.  

При цьому перелік товарів (в тому числі лікарських засобів, медичних виробів, 

тощо), витрати на які включатимуться до податкової знижки,  визначається Кабінетом 

Міністрів України.  

 

Оподаткування спадщини: коли застосовують ставку 5 чи 18 відсотків 

 

Головне управління ДПС у Донецькій області нагадує, що оподаткування 

спадщини та подарунків залежить від ступеня споріднення спадкоємця та спадкодавця, а 

також від резидентського статусу цих осіб.   

Так, відповідно до підпункту  «а» п. п. 174.2.1 пункту 174.2 статті 174 Податкового 

кодексу України (далі – ПКУ) об’єкти спадщини (дарування), що успадковуються 

членами сім’ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення оподатковуються за 

нульовою ставкою ПДФО.   

Керуючись п. п. 174.2.2 п. 174.2 ст. 174 ПКУ вартість будь-якого об’єкта спадщини, 

що успадковується спадкоємцями, які не є членами сім’ї спадкодавця першого та другого 

ступенів споріднення, оподатковується за ставкою ПДФО 5 відсотків. Таким чином, 

фізичні особи – резиденти, які отримують спадщину (подарунок) від фізичної особи – 

резидента, але не відносяться до членів сім’ї першого та другого ступенів споріднення, 

сплачують ПДФО за ставкою 5 % від вартості будь-якої спадщини (подарунка).   

Об’єкти спадщини, що успадковуються спадкоємцем від спадкодавця – 

нерезидента, та об’єкти спадщини, що успадковуються спадкоємцем – нерезидентом від 

спадкодавця – резидента оподатковуються ПДФО за ставкою 18 відсотків.   

Фізичні особи, які отримали спадщину, що оподатковується ПДФО за ставкою 5 та 

18 відсотків зобов’язані подати податкову декларацію про майновий стан і доходи у якій 

включити суми таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу й 

визначити податкові зобов’язання з ПДФО та з військового збору.   

Фізичні особи, які отримали у спадщину (подарунок) об’єкти спадщини 

(подарунок), що оподатковуються за нульовою ставкою ПДФО, декларацію про майновий 

стан і доходи можуть не подавати, якщо у них відсутні інші підстави для подання такої 

декларації.   

Зауважимо, що граничний термін подання декларації 30 квітня 2021 року. 

Податкову декларацію платникам необхідно подавати  до податкового органу за місцем 

своєї податкової адреси.  

Громадяни мають можливість подати декларацію не відвідуючи податкову 

інспекцію, а скориставшись Електронним кабінетом. У разі подання декларації в 

електронній формі з використанням електронного підпису необхідно здійснити таке 

відправлення не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає такий 

граничний строк. При цьому, як і раніше декларацію можна надіслати поштою з 

повідомленням про вручення та з описом вкладення – не пізніше ніж за п’ять днів до 

закінчення граничного строку подання податкової декларації, і звичайно подати до 

контролюючого органу особисто або уповноваженою на це особою.   

 



Кампанія декларування – 2021: Кому необхідно задекларувати доходи 

отримані в 2020 році? 

 

У Головному управлінні ДПС у Донецькій області нагадують, що з 1 січня 2021 

року триває кампанія декларування громадянами доходів, отриманих протягом 2020 року. 

Деклараційна кампанія триватиме 4 місяці впродовж січня-квітня включно. Останнім 

днем подання декларації про майновий стан і доходи цього року буде 30 квітня 2021 року, 

а термін сплати задекларованих сум податків за цими деклараціями спливає 30-го липня.  

Так громадяни, які отримували доходи, із яких під час виплати протягом 2020 року 

податок на доходи фізичних осіб не утримувався, чи одержували доходи від фізичних 

осіб, які не мають статусу податкових агентів (в тому числі від здачі в оренду власного 

рухомого чи нерухомого майна, продажу власного майна, продажу власної 

сільгосппродукції фізичним особам, тощо), а також отримували доходи від продажу 

інвестиційних активів та іноземні доходи. Мають обов’язок подавати декларацію і 

громадяни, які отримали спадок від осіб, які не є членами сім’ї першого та другого 

ступеня споріднення та подарунки від осіб, які не є членами сім’ї першого ступеня 

споріднення.  

Водночас, визначено категорію громадян, яким не потрібно подавати до 

податкових органів річну податкову декларацію про майновий стан та доходи. Зокрема, 

Декларація не подається, якщо платник податків (декларант) отримував доходи:  

у вигляді об’єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою податку 

та/або з яких вже сплачено податок, відповідно до пункту 174.3 статті 174 ПКУ;  

від операцій продажу (обміну) майна, дарування з нотаріальним посвідченням 

договорів, за якими був сплачений податок на доходи фізичних осіб;  

виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого 

(виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених IV розділом ПКУ;  

від податкових агентів, що не включаються до загального місячного (річного) 

оподатковуваного доходу.  

Звертаємо увагу, що за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб 

оподатковуються, зокрема, об’єкти спадщини, які успадковують члени сім’ї першого 

ступеня споріднення – батьки, чоловік або жінка, діти, в тому числі усиновлені; члени 

сім’ї другого ступеня споріднення: рідні брати і сестри, бабуся, дідусь з боку матері з боку 

батька, внуки.  

Податкова декларація подається платником до податкового органу за місцем своєї 

податкової адреси.  

Наразі громадяни мають можливість подати таку декларацію не відвідуючи 

податкову службу, а скориставшись електронним сервісом ДПС – Е-кабінетом. 

https://cabinet.tax.gov.ua/ У разі подання декларації в електронній формі з використанням 

електронного підпису необхідно здійснити таке відправлення не пізніше закінчення 

останньої години дня, в якому спливає такий граничний строк.  

При цьому, як і раніше декларацію можна надіслати поштою з повідомленням про 

вручення та з описом вкладення - не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного 

строку подання податкової декларації, і звичайно подати до контролюючого органу 

особисто або уповноваженою на це особою.  

 


