ГУ ДПС у Донецькій області інформує:
23.12.2020 набрав чинності Закон України від 04 листопада 2020 року №
962-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної
підтримки культури, туризму та креативних індустрій» (далі – Закон № 962),
яким внесено зміни до Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року
№ 2755-VІ із змінами і доповненнями (далі – Кодекс). Окремі норми Закону
№ 962, якими вносяться зміни до Кодексу набувають чинності з 23 січня
2020 року та передбачають, що: звільняється від податку на прибуток
підприємств, єдиного податку та податку на доходи фізичних осіб отримана
платниками цільова допомога, яка надається за рахунок бюджетних коштів
або коштів міжнародної технічної допомоги для реалізації проектів або
програм у сферах культури, туризму та у секторі креативних індустрій,
спорту та інших гуманітарних сферах (зміни до статей 140, 170, 177, 292
Кодексу); не вважається додатковим благом платника податку на доходи
фізичних осіб сплачена закладом культури вартість товарів та послуг, а саме
проїзду, проживання, харчування, охорони, страхування, медичного
обслуговування, тренування, що пов’язані з участю такого платника податку
у створенні та показі (проведенні) культурних, у тому числі гастрольних,
заходів, якщо це передбачено умовами договору з такими платниками
податку (зміни до статті 164 Кодексу); не включаються до доходу фізичної
особи – підприємця суми доходу у вигляді бюджетного гранту.
Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою – підприємцем у
вигляді такого гранту, здійснюється у порядку, визначеному пунктом 170.71
статті 170 Кодексу (зміни до статті 177 Кодексу); не включаються до доходу
особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, суми доходу у
вигляді бюджетного гранту. Оподаткування доходів, отриманих особою, яка
провадить незалежну професійну діяльність, у вигляді такого гранту,
здійснюється у порядку, визначеному пунктом 170.71 статті 170 Кодексу
(зміни до статті 178 Кодексу); подовжується звільнення від ПДВ до 2025
року операцій з постачання національних фільмів, визначених Законом
України «Про кінематографію», виробниками, демонстраторами та
розповсюджувачами національних фільмів, а також з постачання робіт та
послуг з виробництва національних фільмів, а також з постачання робіт та
послуг з виготовлення архівного комплекту вихідних матеріалів
національних фільмів та фільмів, створених на території України, з
постачання робіт та послуг з тиражування національних фільмів та іноземних
фільмів, дубльованих, озвучених державною мовою на території України, а
також з постачання робіт та послуг з дублювання, озвучення державною
мовою іноземних фільмів на території України, з постачання робіт та послуг
із збереження, відновлення та реставрації національної кінематографічної
спадщини (зміни до пункту 12 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні
положення» Кодексу).
Зміни, що набувають чинності з 01.01.2021 передбачають: зниження до 7
% ставки ПДВ для: постачання послуг із показу (проведення) театральних,

оперних, балетних, музичних, концертних, хореографічних, лялькових,
циркових, звукових, світлових та інших вистав, постановок, виступів
професійних мистецьких колективів, артистичних груп, акторів та артистів
(виконавців), кінематографічних прем’єр, культурно-мистецьких заходів,
постачання послуг із показу оригіналів музичних творів, демонстрації
виставкових проектів, проведення екскурсій для груп та окремих відвідувачів
у музеях, зоопарках та заповідниках, відвідування їх територій та об'єктів
відвідувачами, постачання послуг із розповсюдження, демонстрування,
публічного сповіщення і публічного показу фільмів, адаптованих відповідно
до законодавства в україномовні версії для осіб з порушеннями зору та осіб з
порушеннями слуху (зміни до статті 193 Кодексу), постачання послуг із
тимчасового розміщування (проживання), що надаються готелями і
подібними засобами тимчасового розміщування (клас 55.10 група 55 КВЕД
ДК 009:2010) (тимчасово, до 1 січня 2023 року) (зміни до статті 193 Кодексу
та пункт 74 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу);
звільнення від оподаткування операцій з ввезення на митну територію
України у митному режимі імпорту товарів, що входять до складу
національної кінематографічної спадщини (пункт 197.25 статті 197 Кодексу);
тимчасове, з 01 січня 2023 року до 01 січня 2025 року, звільнення від
оподаткування ПДВ операцій з постачання послуг з демонстрування,
розповсюдження та показу демонстраторами та розповсюджувачами
національних фільмів та іноземних фільмів, які дубльовані, озвучені
державною мовою на території України, за умови, що такі національні
фільми та іноземні фільми адаптовані відповідно до законодавства в
україномовні версії для осіб з порушеннями зору та осіб з порушеннями
слуху (пункт 132 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу).
З оновленою редакцією тексту Кодексу Ви можете ознайомитись
скориставшись розділом «Нормативні та інформаційні документи»
Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (http://zir.tax.gov.ua).
З початку року бізнес Донеччини сплатив 1,9 млрд грн податку на
прибуток
З початку 2020 року забезпечено надходження до бюджетів всіх рівнів
1,9 млрд грн податку на прибуток підприємств. З них до держбюджету
спрямовано 1,7 млрд грн, а до місцевих скарбниць – 0,2 млрд гривень.
Також державні унітарні підприємства з початку року спрямували до
Державного бюджету України частину чистого прибутку (дивідендів) у
розмірі 18,9 млн гривень.
Найвагоміший внесок по сплаті податку на прибуток забезпечили
підприємства м. Маріуполя на загальну суму майже 177 млн грн, зведений
бюджет м. Покровськ та м. Слов’янськ отримав по 49,5 млн грн відповідно, а
бізнес-спільнота м. Бахмут збагатила казну на 48,6 млн гривень.

Податкова Донеччини нагадує корисні посилання на офіційні сторінки
Державної податкової служби України: Telegram - t.me/tax_gov_ua, Facebook
- fb.com/TaxUkraine, YouTube - youtube.com/TaxUkraine.
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YouTube-канал
https://www.youtube.com/channel/UCzcW1e1XnPo_Qc6oV6XP3YQ
Підписуйтесь на офіційні канали податкової служби, щоб не пропустити
важливе!
Місцеві кошики громад Донеччини отримали майже 20 мільйонів
грн «зверху»
На Донеччині за 11 місяців до місцевих бюджетів надійшло 12,2 млрд
грн податків, що перевищує на 19,7 млн грн аналогічні надходження в
минулому році.
Збільшення доходів скарбниць спостерігається майже за всіма
бюджетоутворюючими платежами.
Так, у січні-листопаді податку на доходи фізичних осіб надійшло 8,7
млрд грн, це на 315,6 млн грн більше, ніж торік.
На другому місці – плата за землю, якої місцеві скарбниці отримали
рекордний 1,1 мільярд грн, що на 4,4 млн грн більше, ніж у січні-листопаді
2019 року.
Єдиний податок, якого представники малого бізнесу перерахували у
сумі 962,5 млн грн, збільшив надходження у порівнянні з торішніми даними
на 48,9 млн гривень.
Крім того, підприємства Донеччини спрямували більше 655 млн грн
екологічного податку.
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Власники елітних авто Донеччини спрямували до місцевих
бюджетів більше 3 мільйонів гривень
У січні-листопаді цього року надходження транспортного податку до
місцевих бюджетів Донеччини склали 3,1 млн гривень.
У цьому році автоподатку надійшло найбільше від платників –
юридичних осіб – 1,9 млн грн, відповідно, від фізичних осіб – 1,2 млн
гривень.
Зокрема, автовласники м. Маріуполя сплатили 848,7 тис. грн, м. Бахмут
– 482,7 тис. грн, м. Покровськ – 306,8 тис. гривень.

Усього на території регіону зареєстровано 120 автомобілів, що
оподатковується за ставкою 25 тисяч гривень на рік. З них 75 VIP-авто
належать СГД-юридичним особам, 45 – фізособам.
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Місцеві бюджети Донеччини отримали свій «врожай» податків від
аграріїв - майже 197 мільйонів гривень
Аграрії Донеччини вже завершили комплекс осінньо-польових робіт та
відзвітували щодо врожаю сільськогосподарських культур у 2020 році.
Також і місцеві бюджети отримали свій «врожай» податків – за 11 місяців
поточного
року платники
четвертої
групи
спрощеної
системи
оподаткування поповнили місцеві скарбниці Донецького регіону на 196,9
млн грн єдиного податку.
Нагадуємо, що до четвертої групи платників єдиного податку належать
аграрії, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за
попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.
Ставка податку залежить від категорії земель (або водного фонду) та їх
розташування (рілля, сіножаті і пасовища, багаторічні насадження,
сільгоспугіддя, що перебувають в умовах закритого ґрунту тощо). Її розмір
розраховується у відсотках від бази оподаткування, тобто, від площі
земельних ділянок.
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Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно за допомогою
сервісу «InfoTAX» t.me/infoTAXbot та підписуйтесь на офіційні канали
податкової служби, щоб не пропустити важливе!
ЄСВ: хто не сплачує з 1 січня 2021 року?
Головне управління ДПС у Донкецькій області повідомляє, що з 1 січня
2021 року фізичні особи – підприємці та особи, які провадять незалежну
професійну діяльність звільняються від сплати єдиного внеску за себе, у разі
якщо вони отримують:
- пенсію за віком;
- за вислугу років;

- є особами з інвалідністю;
- досягли віку, встановленого статтею 26 Закону України № 2464-VI
«Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», та отримують
відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Такі особи можуть
бути платниками єдиного внеску виключно за умови їх добровільної участі у
системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.
Також, з 1 січня наступного року звільняються від сплати єдиного
внеску за себе:
- особи, які провадять незалежну професійну діяльність, за умови взяття
їх на облік як фізичних осіб-підприємців і провадження ними одного виду
діяльності одночасно як фізичною особою-підприємцем, так і особою, яка
провадить незалежну професійну діяльність;
- особи, які провадять незалежну професійну діяльність та фізичних
осіб-підприємців, які мають основне місце роботи, за місяці звітного періоду,
за які роботодавцем було сплачено страховий внесок за таких осіб у розмірі
не менше мінімального страхового внеску. Такі особи можуть бути
платниками єдиного внеску за умови самостійного визначення за місяці
звітного періоду, за які роботодавцем було сплачено страховий внесок за
таких осіб у розмірі менше мінімального страхового внеску, бази
нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування
єдиного внеску, встановленої Законом № 2464-VI. При цьому сума єдиного
внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.
Нагадуємо, зазначені зміни внесено Законом № 592-ІХ «Про внесення
змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування» щодо усунення
дискримінації за колом платників».
Платникам податків відстрочать податковий борг
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.
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).
До уваги платників: нові рахунки для сплати податків діятимуть з 1
січня 2021 року
У Головному управлінні ДПС у Донецькій області звертають увагу
платників податків, що Головне управління Державної казначейської служби
України у Донецькій області відкрило рахунки для зарахування надходжень
до державного та місцевого бюджетів, які вступають в дію з 01.01.2021 року.
Таким чином кошти, сплачені платниками з 01.01.2021 р на старі
рахунки, не будуть зараховуватись, а повертатимуться платникам, як
нез’ясовані надходження.
Звертаємо увагу, що нові реквізити рахунків для сплати податків, зборів
та платежів до державного та місцевих бюджетів, а також реквізити для
сплати єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування, розміщені на офіційному суб-сайті «Територіальні
органи ДПС у Донецькій області» в розділі «Бюджетні рахунки».

