З 1 січня стартувала деклараційна кампанія – 2017
З початку 2017 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2016
року.За вибором платника податків декларації подаються за місцем своєї податкової адреси особисто або
уповноваженою на це особою; поштою або засобами електронного зв’язку.
Звертаємо увагу, що поштою документи потрібно надсилати з повідомленням про вручення та з описом про
вкладення не пізніше, ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання. Якщо ж декларація
подається в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису, то надсилати її
потрібно не пізніше закінчення останньої години граничного строку подання.
У разі необхідності платники зможуть отримати безкоштовні консультації і допомогу в заповненні
податкової декларації про майновий стан і доходи. Бланки декларацій надаються платникам податків
безкоштовно.
Граничні строки подання декларації:
для громадян та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, – до 01 травня року, що настає за
звітним. Останній день подання декларації за 2016 рік – 03.05.2017;
для підприємців (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) – протягом 40 календарних днів,
що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (року). Останній день подання
декларації за 2016 рік – 09.02.2017;
Також нагадуємо, що з 1 січня 2017 року запроваджується нова форма декларації, яка затверджена наказом
Міністерства фінансів України від 15 вересня 2016 року №821 «Про внесення змін до наказу Міністерства
фінансів України від 02 жовтня 2015 року №859».
Нагадуємо, що обов’язок щодо подання декларації у платників податків виникає:
при отриманні доходів не від податкових агентів (тобто від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як
самозайняті особи). До таких доходів відносяться, зокрема, доходи від надання в оренду рухомого або
нерухомого майна іншим фізичним особам; успадкування чи отримання в дарунок майна не від членів сім’ї
першого ступеня споріднення тощо;
при отриманні від податкових агентів доходів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не
звільнені від оподаткування. До таких доходів відноситься, зокрема, операції з інвестиційними активами;
при отриманні іноземних доходів;
та в інших випадках, передбачених законодавством, зокрема, при отриманні у власність майна за рішенням
суду.
Обов'язок платника податку щодо подання декларації вважається виконаним і податкова декларація не
подається, якщо такий платник податку отримував доходи виключно:
від податкових агентів, які 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 ІV розділом ПКУ;
від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів за якими був
сплачений податок відповідно до ІV розділу ПКУ;
у вигляді об'єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено
податок відповідно до п. 174.3 ст. 174 ПКУ.

З першого січня єдинники першої-другої груп сплачують податок та внесок за новими
ставками
Податківці звертають увагу платників спрощеної системи оподаткування, що з 01.01.2017 року у зв’язку із
нововведеннями, на законодавчому рівні змінені ставки єдиного податку. Зокрема, Законами України від
20.12.2016р. №1791 та від 21.12.2016р. №1797 встановлені ставки для єдинників першої групи у межах до
10 % розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня податкового
(звітного) року, а для спрощенців другої групи – у межах до 20% розміру мінімальної заробітної плати.
Нагадаємо, що фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними та міськими
радами, а також радами об’єднаних територіальних громад, які утворені відповідно до закону та
перспективного плану формування територій громад, для фізичних осіб — підприємців, які провадять
господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, із розрахунку на календарний місяць.
Тобто, максимальна фіксована ставка для єдинників першої групи становить не більше 160 грн. (до 10% від
1600 грн.), а для спрощенців другої групи не може перевищувати 640 грн. (до 20% від 3200 грн.).
Окремо звертаємо увагу, що п.3 Закону №1791 передбачено, що з 1 січня 2017 року до прийняття
відповідними органами місцевого самоврядування рішення про встановлення фіксованої ставки для
єдинників першої групи – ставка для них застосовується з коефіцієнтом 0,5.
Окрім того повідомляємо, що платники єдиного податку, які обрали другу групу мають обов’язок щодо
сплати єдиного соціального внеску у розмірі не менше від мінімального страхового внеску. У 2017 році цей

показник становить 704 гривні (3200х22%). Виняток передбачений для єдинників першої групи. Вони
мають право сплачувати ЄСВ у розмірі 0,5 мінімального страхового внеску, тобто 352 гривні.

Щодо встановлення ставок місцевих податків і зборів на 2017 рік
Законом України від 20.12.2016р. № 1791 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких
законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році",
установлено, що з 1 січня 2017 року до прийняття відповідним органом місцевого самоврядування рішення
про встановлення ставок місцевих податків і зборів на 2017 рік, встановлені таким органом місцевого
самоврядування ставки єдиного податку для платників першої групи, податку на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки, та збору за місця для паркування транспортних засобів застосовуються з
коефіцієнтом 0,5.

Податкова звітність – новий формат подання
Законом України від 21.12.2016р. №1797-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
покращення інвестиційного клімату в Україні", який набрав чинності з 1 січня 2017 року змінено
законодавчі правила щодо подання податкової звітності.
Згідно з новою редакцією п.49.3 та 49.4 Податкового кодексу, податкова декларація подається за вибором
платника податків, якщо інше не передбачено цим Кодексом, в один із таких способів:
а) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;
б) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
в) засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного
документообігу та електронного цифрового підпису.
Єдиною підставою для відмови у прийнятті податкової декларації засобами електронного зв'язку в
електронній формі є недійсність електронного цифрового підпису такого платника податків, у тому числі у
зв'язку із закінченням строку дії сертифіката відкритого ключа, за умови що така податкова декларація
відповідає всім вимогам електронного документа і надана у форматі, доступному для її технічної обробки.
Платники податків, що належать до великих та середніх підприємств, подають податкові декларації
контролюючому органу в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного
документообігу та електронного цифрового підпису.
Податкова звітність з податку на додану вартість подається в електронній формі контролюючому органу
всіма платниками цього податку з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та
електронного цифрового підпису.
У разі припинення договору про визнання електронних документів з підстав, визначених законом, платник
податків має право до складення нового договору подавати податкову звітність особисто або поштою з
повідомленням про вручення та з описом вкладення.
Змінами впроваджено заборону контролюючим органам в односторонньому порядку розривати договір про
визнання електронних документів.

