
Удосконалено функціонування електронного кабінету та спрощено роботу 

ФОПів, – підписано Закон № 786-ІХ 

 

Президент підписав Закон № 786-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб – 

підприємців», який Верховна Рада України ухвалила 14 липня 2020 року. 

Законом розширюється функціонал електронного кабінету, спрощується ведення 

обліку для фізичних осіб, вносяться зміни до окремих норм Податкового кодексу України 

щодо адміністрування податків. 

Так, скасовано договір про визнання електронних документів для реєстрації в 

електронному кабінеті платника податків та передбачено, що в кабінеті відображатимуться 

податкові повідомлення-рішення, винесені контролюючими органами. Також запроваджена 

можливість зміни уповноважених осіб платника податків, які мають право користуватися 

електронним кабінетом. 

Для фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб, які провадять незалежну професійну 

діяльність, законом передбачена можливість вести облік доходів і витрат у зручній для них 

формі – паперовій та/або електронній, у т.ч. через електронний кабінет. 

Типова форма такого обліку та порядок його ведення визначається Міністерством 

фінансів. 

Внесено зміни і до процедури проведення перевірок. Виключено норми, які надавали 

право контролюючим органам при перевірці оформлення працівників опитувати їх та 

роботодавців про виплачені пасивні доходи та інші додаткові блага та відшкодування. 

На період дії карантину контролюючим органам надано право проводити 

документальні позапланові перевірки за зверненнями платника податків. 

Для платників ПДВ, які сплачують єдиний податок та застосують квартальний звітний 

період, першим місячним звітним періодом визначено липень 2020 року. 

Також зменшено розмір штрафів за порушення платниками ПДВ граничного строку 

для реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування до таких податкових 

накладних в ЄРПН: 

- у разі відсутності реєстрації – 2,5 % (було 5 %) від обсягу постачання без ПДВ, але не 

більше 1700 гривень (було 3 400 гривень); 

- у разі несвоєчасної реєстрації – 1 % (було 2 %) від обсягу постачання без ПДВ, але не 

більше  510 гривень (було 1 020 гривень). 

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування, крім деяких змін, які 

набирають чинності через 3 місяці з дня опублікування закону та з 1 січня 2021 року. 

 

Порушили правила застосування РРО – з 01.08.2020 нові штрафні санкції 

 

Слов’янсько-Лиманське управління Головного управління ДПС у Донецькій області 

звертає увагу, що законами України від 20 вересня 2019 року № 128-IX «Про внесення змін до 

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

громадського харчування та послуг» та інших законів України щодо детінізації розрахунків у 

сфері торгівлі та послуг» (із змінами) (далі – Закон № 128) та № 129-ІХ «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг» (із 

змінами) запроваджено ряд новацій у сфері застосування реєстраторів розрахункових операцій 

(далі – РРО). 

Зокрема, Законом № 128 за незастосування РРО або програмних РРО, застосування 

РРО/програмних РРО з порушенням встановлених законодавством вимог, передбачаються 

штрафні (фінансові) санкції. 

Звертаємо увагу, що терміни введення нових розмірів штрафів, які планувались з 

19.04.2020, Законом України від 17 березня 2020 року № 533-IX «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків 



на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню 

коронавірусної хвороби (COVID-19)» (із змінами) було перенесено. 

Так, тимчасово, штраф у розмірі 10 % (за перше порушення) і 50 % (за кожне наступне 

порушення) вартості проданих з порушенням товарів (робіт, послуг) застосовується 

з 01.08.2020. 

З 01.01.2021 розмір штрафу становитиме 100 % і 150 % вартості проданих з 

порушенням товарів (робіт, послуг) за перше та наступне порушення відповідно. 

 

Закон України № 466: зміни у частині справляння рентної плати за 

користування надрами для видобування корисних копалин 

 

Слов’янсько-Лиманське управління Головного управління ДПС у Донецькій області 

інформує, що Законом України від 16 січня 2020 року №466-XI «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення 

технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (далі – Закон № 466) 

внесено зміни до Податкового кодексу України (далі – ПКУ), а саме: у справлянні рентної 

плати за користування надрами для видобування корисних копалин (далі – Рентна плата). 

Так, з 23.05.2020 набрали чинності зміни, внесені Законом № 466, зокрема, у частині 

зміни критеріїв застосування ставок Рентної плати (п. 252.20 ст. 252 ПКУ), а також 

коригуючих коефіцієнтів до них та їх розміру (п. 252.22 ст. 252 ПКУ). 

Зважаючи на те, що базовим звітним періодом для Рентної плати є календарний 

квартал, то декларування податкових зобов’язань з Рентної плати за II квартал 2020 року слід 

здійснювати шляхом складання окремих додатків до Податкової декларації з рентної плати, 

затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 № 719 із змінами, у яких 

сума податкових зобов’язань з Рентної плати за кожним відповідним видом товарної продукції 

обчислюється: 

► за період з 01.04.2020 по 22.05.2020 – за обсяг товарної продукції видобутої за такий 

період із застосуванням ставок Рентної плати та коефіцієнтів до них, що діяли до набрання 

чинності Законом № 466; 

► за період з 23.05.2020 по 30.06.2020 – за обсяг товарної продукції видобутої за такий 

період із застосуванням ставок Рентної плати та коефіцієнтів до них, що визначені Законом № 

466. 

Звертаємо увагу, що умовою для застосування коефіцієнта у разі видобування запасів 

корисних копалин ділянки надр із дотримання кондицій мінеральної сировини ділянки надр, 

затверджених державною експертизою на підставі звітів з геологічного вивчення за рахунок 

власних коштів, встановлено виконання платником Рентної плати такої експертизи не раніше 

ніж за 5 років, а також змінено розмір такого коефіцієнта з 0,7 до 0,95. 

Закон України № 466: ставки рентної плати за користування радіочастотним 

ресурсом України змінено 

 

Слов’янсько-Лиманське управління Головного управління ДПС у Донецькій області 

нагадує, що Законом України від 16 січня 2020 року № 466-IX «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення 

технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (далі – Закон № 466) 

внесено зміни, зокрема до ст. 254 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) в частині 

справляння рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України (далі – Рентна 

плата). 

Так, з 23.05.2020 набрали чинності зміни, внесені Законом № 466 щодо збільшення 

ставки Рентної плати в діапазонах 2300-2400 МГц, 2575-2610 МГц, 3400-3800 МГц для всіх 

видів радіозв’язку з 45,83 грн до 3 000 грн за 1 МГц смуги радіочастот, визначених п. 254.4 

ст.254 ПКУ. 



При цьому тимчасово, до 31 грудня 2020 року включно, ставка рентної плати за 

користування радіочастотним ресурсом України за види радіозв’язку, передбачені п.п. 161 п. 

254.4 ПКУ, установлюється у розмірі 458,30 грн на місяць за 1 мегагерц смуги радіочастот 

(підрозділ 93 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ). 

Відповідно до норм п. 254.4 ст. 254 ПКУ оновлено розміри таких ставок 

Вид радіозв’язку Діапазон радіочастот Ставка рентної 

плати за 

1 МГц смуги 

радіочастот на місяць, 

гривень 

Стільниковий радіозв’язок 2510 – 2545 МГц 

2565 – 2570 МГц 

2630 – 2665 МГц 

2685 – 2690 МГц 

3000,00 

Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для 

передавання й ретрансляції 

телевізійного зображення, 

передавання звуку, цифрової 

інформації (п.п. 161 п. 254.4   ст. 

254ПКУ) 

2000 – 2300 МГц 

2400 – 2510 МГц 

2545 – 2565 МГц 

2570 – 2575 МГц 

2610 – 2630 МГц 

2665 – 2685 МГц 

2690 – 3400 МГц 

3800 – 7000 МГц 

  

  

  

45,83 

Види радіозв’язку (незалежно від 

служби, системи, радіотехнології, 

радіоелектронних засобів, 

випромінювальних пристроїв) 

2300 – 2400 МГц 

2575 – 2610 МГц 

3400 – 3800 МГц 

  

3000,00 

Крім того, примітку до п. 254.4 ст. 254 ПКУ доповнено абзацом десятим, відповідно до 

якого щомісяця, до 10 числа місяця, наступного за звітним, національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, на своєму офіційному веб-сайті 

оприлюднює, а також надає центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну 

податкову політику, інформацію про видані ліцензії на користування радіочастотним 

ресурсом України із зазначенням смуг радіочастот та з урахуванням радіотехнології і 

технологічних особливостей використання таких смуг щодо кожного платника рентної плати 

за користування радіочастотним ресурсом, який обчислює суму рентної плати відповідно до 

позиції 11 п. 254.4 цієї статті, в обсягах, необхідних для визначення потреби застосування 

коефіцієнтів до ставок рентної плати за користування радіочастотним ресурсом, передбачених 

цими примітками, за формою, затвердженою національною комісією, що здійснює державне 

регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, та центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. 

 

Нововведення Закону №466: Змінено визначення основних засобів в ПКУ 

 

З 23.05.2020 року Законом України № 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та 

логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (далі – Закон № 466) змінено 

вартісний поріг для віднесення матеріальних активів до основних засобів, очікуваний строк 

корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад 

один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік) — з 6000 грн. до 20000 грн. 

Детальніше 

пп. 14.1.138 статті 14 ПКУ 

« основні засоби - матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих 

у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, 



автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних 

активів, вартість яких не перевищує 20000 гривень, невиробничих основних засобів і 

нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання у 

господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 20000 гривень і 

поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний 

строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить 

понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік)». 

 

Декларацію для отримання податкової знижки можна подати протягом усього 

2020 року 

 

Слов’янсько-Лиманське управління Головного управління ДПС у Донецькій області 

нагадує, що якщо у Вас є підстави для нарахування податкової знижки, то декларацію можна 

подати в період до 31 грудня 2020 року. 

Звертаємо увагу, що податкова знижка надається виключно фізичним особам, які не є 

суб'єктами господарювання. Фактично, це документально підтверджена сума витрат 

громадянина у зв'язку з придбанням товарів, робіт або послуг упродовж одного року, на яку 

дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного у 

вигляді заробітної плати. 

Витрати мають бути підтверджені платіжними та розрахунковими документами, 

квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами тощо. 

Для отримання податкової знижки особа має бути громадянином України, мати 

офіційне працевлаштування та отримувати «білу» заробітну плату, з якої утримувався податок 

на доходи фізичних осіб. 

Податкова знижка ‒ це, по суті, повернення з бюджету частини сплаченого із заробітної 

плати податку на доходи фізичних осіб. 

У випадку, якщо були виявлені документально підтверджені суми, що не були 

враховані при поданні річної податкової декларації, для реалізації свого права на податкову 

знижку платник податку може подати уточнюючу декларацію до 31 грудня включно 

наступного за звітним податкового року, оскільки право на податкову знижку надається лише 

за наслідками звітного податкового року. 
 

 

 

Слов’янсько-Лиманське управління 

 

 

Донеччина: надходження за спеціальне використання водних об’єктів склали 

більше 61 мільйону гривень  

 

За сім місяців 2020 року платники рентної плати за спеціальне використання води 

Донецької області перерахували до бюджетів всіх рівнів 61,1 млн гривень. Ця сума майже 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17?new=1&find=1&text=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE#w1_3


порівну розподілена між державним та місцевими бюджетами, 33,6 млн грн та 27,5 млн грн 

відповідно.  

Саме за рахунок частини збору, що надходить до скарбниць місцевих громад, 

фінансуються потреби бюджетної сфери місцевих громад та соціальні програми по 

екологічному оздоровленню річок та водоймищ Донецької області.  

Більше половини усіх надходжень з плати за воду традиційно забезпечили 

підприємства м. Маріуполя – 34,1 млн грн, також підприємства міст Бахмут та Краматорськ 

забезпечили надходження цього податку у сумі 9,7 млн грн та 3,6 млн грн відповідно. 

Головне управління ДПС у Донецькій області нагадує, що граничний термін сплати 

податкових зобов’язань з рентної плати за спеціальне використання води за ІІ квартал 2020 

року – 19 серпня 2020 року.  

 

Компенсація підприємств Донеччини за забруднення довкілля  

складає більше пів мільярду гривень  

 

Екологічний податок сплачується з фактичних обсягів викидів в атмосферне повітря, 

скидів у водні об’єкти забруднюючих речовин та розміщення відходів, у тому числі 

радіоактивних. А так як на Донеччині функціонує велика кількість заводів, шахт та фабрик, то 

за рівнем забруднення Донецькій регіон займає одну з лідируючих позицій серед областей 

України. Тому саме адмініструванню цього вкрай важливого для нашого краю податку 

приділяється особлива увага з боку Податкової Донеччини. 

За рахунок екологічного податку суттєво поповнюються бюджети місцевих громад для 

подальшого фінансування заходів, спрямованих на захист довкілля нашої 

області. Підприємства Донеччини за січень-липень 2020 року на оздоровлення навколишнього 

середовища перерахували 506,5 млн грн екологічного податку. 

Із загальної суми надходжень екологічного податку слід виділити надходження 

відносно нової статі доходів – надходження екологічного податку, що справляється за викиди 

в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення (було 

затверджено у 2019 році), внесок якого до державного бюджету склав 75,6 млн гривень.  

Нагадуємо, що суми екологічного податку обчислюються за податковий  (звітний)  

квартал. Останній день сплати екологічного податку за ІI квартал 2019 року – 19 серпня 2020 

року.  

 

За І півріччя 2020 року легалізовано працю майже 13,5 тис. мешканців Донеччини  

 

Неофіційна заробітна плата – це тягар сучасності, який, перш за все, лягає на плечі 

найманого працівника. Так, отримуючи заробітну плату "у конверті", робітник виявляється 

абсолютно незахищеним перед роботодавцем. Усна домовленість про розмір грошової 

винагороди не закріплена юридично, а отже роботодавець сам вправі вирішувати, скільки та 

коли платити за отриману послугу чи виконану роботу. Відповідно, найманий робітник не має 

ніяких гарантій та доказів у підтвердженні дійсного розміру заробітної плати та стажу роботи.  

Саме тому, дбаючи про майбутнє громадян, їх соціальний захист та розвиток регіону за 

рахунок наповнення місцевих бюджетів, податкова служба Донецької області продовжує 

проводити комплекс заходів, спрямованих на легалізацію трудових відносин.  

Протягом шести місяців 2020 року за результатами роботи відомства вже легалізовано 

працю 13,5 тис. найманих працівників, за рахунок чого до бюджету додатково надійшло 11,3  

млн грн податку на доходи фізичних осіб та 1,2 млн грн військового збору.  

Не припиняється робота податківців і з підприємствами регіону щодо  підвищення 

заробітної плати. На даний час більше півтори тисячі підприємств вже підвищили рівень 



заробітної плати вище за мінімальну, за рахунок чого бюджет отримав 3,6 млн грн податків та 

зборів.  

Шановні громадяни! Головне управління ДПС у Донецькій області продовжує 

наголошувати: легалізація найманої праці – це свідоме відношення до свого майбутнього!  

 

На Донеччині місцеві бюджети отримали майже 2,4 млн гривень "автоподатку"  

 

За січень-липень 2020 року до місцевих бюджетів Донецької області сплачено майже 

2,4 млн грн транспортного податку. Із загальної суми майже 1,5 млн грн надійшло від 

автовласників - юридичних осіб та 0,9 млн грн  - від фізичних осіб.  

З початку року найбільші відрахування "автоподатку" забезпечили власники 

автомобілів м. Маріуполя (672,4 тис. грн), м. Бахмут (349,3 тис. грн) та м. Покровськ (214,9 

тис. гривень).  

Нагадаємо – 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'яти років (включно) та середньоринкова вартість яких 

становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня. 

У 2020 році – це 1 мільйон 771,1 тис. гривень. 

Крім того, транспортний податок входить до складу податку на майно та повністю 

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

складає 25 тисяч гривень на рік.  Фізичні особи повинні сплатити податок не пізніше 60 днів з 

дня вручення податкового повідомлення-рішення, юридичні ж особи сплачують цей податок 

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

 

 

 

ГУ ДПС у Донецькій області 
 


