За січень – квітень 2020 року від мешканців Харківщини надійшло
358,5 млн грн військового збору
Керівник податкової служби області Артем Єфремов зазначив, що до
Державного бюджету з початку 2020 року забезпечено 358,5 млн грн військового
збору. У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, надходження військового
збору зросли на 11,7 млн грн, або на 3,4 %. Кошти, які надходять до бюджету від
військового збору, спрямовуються на фінансування потреб оборони України.
Тому кожний українець повинен розуміти, що його внесок приносить значну
користь і сприятиме розвитку нашої держави.
Продаж рухомого майна: що з оподаткуванням?
Головне управління ДПС у Харківській області інформує, що порядок
оподаткування операцій з продажу або обміну об’єктів рухомого майна
визначається статтею 173 ПКУ, якою встановлено, що дохід платника податку від
продажу (обміну) об’єкта рухомого майна протягом звітного податкового року
оподатковується за ставкою, визначеною п.167.2 ст.167 Податкового Кодексу,
тобто 5 % (п.173.1 ст.173 ПКУ). А от дохід від операцій з продажу (обміну)
об’єктів рухомого майна, що здійснюються фізичними особами - нерезидентами,
оподатковується за ставкою 18 % - це встановлено п.173.6 ст.173 ПКУ. Виняток
із цієї норми встановлений п.173.2 ст.173 ПКУ, - дохід, отриманий платником
податку від продажу/обміну протягом звітного року одного з об’єктів рухомого
майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, не
підлягає оподаткуванню. Дохід, отриманий платником податку від продажу
(обміну) протягом звітного (податкового) року двох та більше об’єктів рухомого
майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, підлягає
оподаткуванню. Отже, при отримані фізичною особою протягом звітного
(податкового) року доходу від продажу іншій фізичній особі двох та більше
об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або
мопеда або інших об’єктів рухомого майна, які не входять до цього переліку,
податок на доходи фізичних осіб сплачує фізична особа - продавець самостійно до
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу за місцем нотаріального

посвідчення такого договору за ставками: для резидентів – 5 %, для нерезидентів
– 18 %.
Університет митної справи та фінансів запрошує на онлайн презентацію магістерських програм
Університет митної справи та фінансів (УМСФ) повідомляє про можливість
скористатися унікальною можливістю отримати якісну фахову освіту за
магістерськими програмами 12 спеціальностей Університету митної справи та
фінансів: «Право»; «Правоохоронна діяльність»; «Облік і оподаткування»;
«Міжнародні економічні відносини»; «Менеджмент»; «Публічне управління та
адміністрування»; «Комп’ютерні науки»; «Інженерія програмного забезпечення»;
«Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»; «Фінанси, банківська
справа та страхування»; «Економіка»; «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність». Переваги навчання в магістратурі УМСФ: - вибір магістерської
програми з орієнтацією на конкретного роботодавця; - ефективна підготовка до
конкурсу на державну службу; - конкурентоспроможність на ринку праці; більше 40 замовників з відкритими вакансіями - гарантоване робоче місце; можливість отримати два магістерських дипломи. Усі бажаючі 16 травня 2020
року о 12:00 запрошуються на онлайн - презентацію магістерських програм
УМСФ!
Переобладнали транспортний засіб: які документи потрібні для
податкової знижки
Головне управління ДПС у Харківській області нагадує, що громадяни
мають право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного
доходу платника ПДФО за наслідками звітного податкового року, визначеного з
урахуванням положень п п. 164.6 ст. 164 ПКУ, фактично здійснені ними
протягом звітного податкового року витрати у вигляді суми коштів, сплачених
платником ПДФО у зв’язку із переобладнанням транспортного засобу, що
належить платникові ПДФО, з використанням у вигляді палива моторного
сумішевого, біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу, інших видів
біопалива (п.п. 166.3.7 п. 166.3 ст. 166 ПКУ). Для отримання податкової знижки
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переобладнання транспортного засобу: квитанції, фіскальні або товарні чеки,
прибуткові касові ордери, копії договорів, що ідентифікують продавця товарів
(робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У цих документах обов’язково повинно
бути відображено вартість товарів (робіт, послуг) та строк їх продажу (виконання,
надання). також необхідно надати сертифікат відповідності для транспортного
засобу, що був переобладнаний, та свідоцтво про реєстрацію транспортного
засобу (технічний паспорт). Порядок переобладнання транспортних засобів,
затверджений Постановою КМУ від 21.07.2010 №607, передбачає, що після
переобладнання транспортного засобу його власник має звернутись до організації
з оцінки відповідності та подати заяву про проведення оцінювання відповідності
переобладнаного транспортного засобу правилам, нормативам і стандартам
України та вимогам, викладеним у документі про погодження. За результатами
такого оцінювання видається: - сертифікат відповідності – для переобладнаних
автобусів та транспортних засобів, які переобладнані (за винятком транспортних
засобів, переобладнаних для роботи на газовому моторному паливі та
альтернативних видах рідкого і газового палива) СГ, що має нормативно-технічну
документацію на відповідний вид переобладнання, узгоджену з МВС та
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транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху; - акт
технічної експертизи або сертифікат відповідності – для транспортних засобів, що
переобладнані в індивідуальному порядку, а також для роботи на газовому
моторному паливі та альтернативних видах рідкого і газового палива.
Маєте декілька об’єктів нерухомості: куди звертатися для проведення
звірки?
Головне управління ДПС у Харківській області повідомляє, що відповідно
до п.п. 266.7.3 Податкового кодексу України платники податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки, мають право звернутися з письмовою
заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для
проведення звірки даних щодо: об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості,
в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку; розміру
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перебувають у власності платника податку; права на користування пільгою із
сплати податку; розміру ставки податку; нарахованої суми податку. У разі
виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними,
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документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за
місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми
податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення.
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Харківські підприємства збільшили сплату "екоподатку" на 18,3
мільйони гривень
З початку року суб'єкти господарювання Харківського регіону перерахували
до бюджетів усіх рівнів 62,1 млн грн екологічного податку. Порівняно з
аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 41,7 % або на
18,3 млн гривень. Із загальної суми до державноїказни спрямовано понад 38,2
млн грн, до місцевих бюджетів – 23,9 млн гривень.
Отримання спадщини чи подарунка: що з оподаткуванням
Головне управління ДПС у Харківській області повідомляє, що згідно з
нормами ПКУ об’єкти дарування, подаровані платнику податку іншою фізичною
особою, оподатковуються згідно з правилами, встановленими Кодексом для
оподаткування спадщини. Звертаємо увагу громадян, що оподаткування
спадщини та подарунків залежить від ступеня споріднення спадкоємця та
спадкодавця, а також від резидентського статусу цих осіб. Так, об’єкти спадщини
(дарування), що успадковуються членами сім’ї спадкодавця першого та другого
ступенів споріднення оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи
фізичних осіб (пп. «а» пп. 174.2.1 п. 174.2 ст. 174 ПКУ). Вартість будь-якого
об’єкта спадщини, що успадковується спадкоємцями (обдарованими), які не є
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оподатковується ПДФО за ставкою 5 % або 18%. Враховуючи викладене, фізичні

особи — резиденти, які отримують спадщину (подарунок) від фізичної особи —
резидента, але не відносяться до членів сім’ї першого та другого ступенів
споріднення, сплачують податок на доходи фізичних осіб за ставкою 5 % від
вартості будь-якої спадщини (подарунку). Об’єкти спадщини, що успадковується
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оподатковуються ПДФО за ставкою 18 %. Фізичні особи, які отримали у
спадщину (подарунок) об’єкти спадщини, що оподатковуються за нульовою
ставкою податку на доходи фізичних осіб, декларацію можуть не подавати, якщо
у них відсутні інші підстави для подання річної податкової декларації про
майновий стан і доходи громадян. Фізичні особи, які отримали спадщину, що
оподатковується за ставкою 5 % та 18 % зобов’язані подати до контролюючого
органу за податковою адресою, тобто за місцем реєстрації згідно з паспортними
даними, податкову декларацію за наслідками звітного 2019 року до 01.07.2020 р.,
у якій включити суми таких доходів до загального річного оподатковуваного
доходу й визначити податкові зобов’язання з ПДФО та військового збору (ставка
1,5 %).
Оподаткування ПДВ операції з безкоштовного забезпечення
працівників платника податку безкоштовним харчуванням
Доволі часто платник податку з метою забезпечення працівників
безкоштовним харчуванням придбаває товарно-матеріальні цінності, послуги,
основні засоби тощо, що складають собівартість такого харчування. Відповідно
до пункту 198.3 статті 198 ПКУ, податковий кредит звітного періоду визначається
виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається із сум
податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою
пунктом 193.1 статті 193 ПКУ, протягом такого звітного періоду у зв'язку з:
придбанням або виготовленням товарів та наданням послуг; придбанням
(будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі
інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій
у необоротні капітальні активи); ввезенням товарів та/або необоротних активів на
митну територію України. Нарахування податкового кредиту здійснюється

незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали
використовуватися

в

оподатковуваних

операціях

у

межах

провадження

господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового
періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції
протягом такого звітного податкового періоду. Пунктом 198.6 статті 198 ПКУ
визначено, що не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого
(нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені
зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН)
податковими накладними / розрахунками коригування до таких податкових
накладних чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами,
передбаченими пунктом 201.11 статті 201 ПКУ. Згідно з підпунктом "г" пункту
198.5 статті 198 ПКУ платник податку зобов'язаний нарахувати податкові
зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту
189.1 статті 189 ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного
(податкового) періоду і зареєструвати в ЄРПН в терміни, встановлені ПКУ для
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необоротними активами придбаними/виготовленими з податком на додану
вартість (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених
до 1 липня 2015 року, - у разі якщо під час такого придбання або виготовлення
суми податку були включені до складу податкового кредиту) у разі якщо такі
товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або
починають використовуватися в операціях, що не є господарською діяльністю
платника податку (крім випадків, передбачених пунктом 189.9 статті 189 ПКУ).
Господарською діяльністю згідно з підпунктом 14.1.36 пункту 14.1 статті 14 ПКУ
є діяльність особи, що пов'язана з виробництвом (виготовленням) та/або
реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на
отримання доходу. Таким чином, суми ПДВ, нараховані (сплачені) платником
податку у зв'язку із забезпеченням працівників платника податку безкоштовним
харчуванням, включаються до складу податкового кредиту за умови наявності
відповідного документального підтвердження (податкові накладні/розрахунки
коригування до таких податкових накладних, зареєстровані в ЄРПН, інші
документи, передбачені пунктом 201.11 статті 201 ПКУ). Якщо вартість

зазначених товарів включається до складу витрат та, відповідно, до вартості
товарів/послуг, операції з постачання яких є об’єктом оподаткування та пов'язані з
отриманням доходів, такі товари/послуги визнаються такими, що призначаються
для використання/використані в господарській діяльності, і додаткового
нарахування податкових зобов'язань за правилами, встановленими пунктом 198.5
статті 198 ПКУ, не здійснюється.
Уряд запровадив державну допомогу для дітей ФОП – платників
єдиного податку першої та другої груп
На період карантину та на один місяць після дати його скасування, Уряд
запровадив виплату допомоги на дітей ФОП, які обрали спрощену систему
оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку.
Витрати на виплату допомоги на дітей здійснюються за рахунок коштів,
виділених Мінсоцполітики, з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою,
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками. Допомога на дітей
призначається і виплачується ФОП – спрощенцям, платникам єдиного податку
першої та другої груп, які сплатили єдиний внесок на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування за усі місяці 2019 або протягом усіх місяців 2019
після державної реєстрації їх ФОПом. Допомога призначається і виплачується
громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які постійно
проживають в Україні. Призначення і виплату допомоги здійснюють структурні
підрозділи з соціального захисту населення районних, районних у Києві та
Севастополі держадміністрацій, виконкомів міських, районних у містах рад за
зареєстрованим місцем проживання або місцем проживання ФОП (далі —
заявник). Допомога призначається на кожну дитину до досягнення нею 10-річного
віку (включно) у розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для дітей
відповідних вікових груп станом на 1 січня 2020, і виплачується щомісяця за
повний місяць. У разі досягнення 6-річного віку дитиною, на яку виплачується
допомога на дітей, розмір допомоги переглядається з урахуванням відповідного
розміру прожиткового мінімуму з наступного місяця. Довідково: Законом
України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» затверджено з 01 січня
2020 прожитковий мінімум на 1 дитину віком до 6 років 1779,0 грн. на місяць,

віком від 6 до 18 років – 2218,0 грн. на місяць. Допомога призначається з місяця
звернення

і

виплачується

через

установи

уповноважених

банків.

ЯК

ОФОРМИТИ? Для призначення допомоги заявник подає/надсилає органу
соціального захисту населення заяву та документи/відомості у паперовій або
електронній формі. У паперовій формі заявник подає такі документи: -копії
свідоцтв про народження дітей віком до 10 років; -довідку з Пенсійного фонду
України про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7); копію документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для
іноземця та особи без громадянства); -копію рішення районної, районної у мм.
Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у
місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної, міської ради об’єднаної
територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки
над дитиною). В електронній формі заявник подає фотокопії таких документів.
Законодавство: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03. 2020 №211
“Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”. Постанова Кабінету
Міністрів України від 22.04.2020 №329 «Деякі питання соціальної підтримки
сімей з дітьми» (далі – Постанова 329).
Застосування програмних РРО розпочнеться з 01 серпня
ДПС нагадує, що застосування програмних РРО в Україні відтерміновано до
01 серпня 2020. ДПС звертає увагу платників на переваги застосування
програмних РРО. Перш за все, реєстрація програмних РРО буде відбуватися в
режимі онлайн, в електронному кабінеті, а користування РРО стане простішим та
дешевшим, а також швидшим для бізнесу, адже користувачам програмних РРО
буде забезпечено виключно онлайн реєстрацію та онлайн передачу (отримання)
даних. Передбачено автоматичний режим створення Z-звіту, що унеможливить
ризик його не створення та загрозу застосування штрафних санкцій до платника.
З'являється

альтернатива

класичним

РРО,

обслуговуваня

яких

коштує

щонайменше 200 грн. щомісяця для кожного РРО. Можливість використовувати
замість традиційних (класичних) РРО спеціальні програми, призначені для

реєстрації розрахункових операцій. Таку програму можна буде встановити на
будь-який гаджет: ноутбук, планшет чи смартфон. При цьому закон прямо
зобов’язує контролюючий орган забезпечити безкоштовне програмне рішення для
використання суб’єктом господарювання, - безкоштовним буде не тільки
завантаження самої програми, але і її підтримка. Використовувати програмні РРО
можна буде з 01 серпня 2020 року. Звертаємо увагу, що нові правила застосування
РРО не стосуються спрощенців І групи, річний обсяг доходу яких не перевищує
1,0 млн.грн. та фізичних осіб, які продають на ринках вживані речі та продукцію
власних підсобних господарств. Законодавство: Закон України від 17.03.2020
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)».

