Закон України № 1017-ІХ: зміни щодо
застосування РРО/ПРРО
ДІЗНАВАЙТЕСЬ ДЕТАЛЬНІШЕ В ЗАКРІПЛЕНОМУ ФАЙЛІ
Головне управління ДПС у Луганській області нагадує, що 10 грудня 2020 року набрав
чинності Закон України від 01 грудня 2020 року № 1017-ІХ, яким внесено зміни 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. Зокрема
визначено ліміти для фізичних осіб – підприємців (ФОП) – платників єдиного податку,
виходячи із встановлених законом на 1 січня податкового (звітного) року розмірів
мінімальної заробітної плати:
I група – 167 розмірів мінімальної заробітної плати замість 1 млн гривень;
II група – 834 розміри мінімальної заробітної плати замість 5 млн гривень;
III група – 1 167 розмірів мінімальної заробітної плати замість 7 млн гривень;
Законом № 1017-ІХ скасовано норми щодо застосування механізму «кешбек» та
подовжено до 01 січня 2022 року застосування понижених розмірів фінансових санкцій за
порушення суб’єктами господарювання окремих вимог закону щодо використання
реєстраторів розрахункових операцій/програмних реєстраторів розрахункових операцій (далі
– РРО/ПРРО) під час проведення розрахункових операцій. Законом передбачено
незастосування РРО/ПРРО під час надання дистанційних послуг, розрахунки за які
здійснюються виключно за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування
та/або сервісів переказу коштів.
Крім того, до 01 січня 2022 року відтерміновано обов’язкове застосування РРО/ПРРО для
ФОП, які є платниками єдиного податку другої – четвертої груп та обсяг доходу яких
протягом календарного року не перевищує 220 розмірів мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, незалежно від обраного виду
діяльності, крім тих, які провадять діяльність у сферах з істотними ризиками ухилення від
оподаткування. Нагадаємо, що з переліку ризикових виключено інтернет-торгівлю,
роздрібну торгівлю вживаними товарами, діяльність ресторанів та кафе, туристичні
агентства та операторів, готелів, реалізацію текстилю (крім реалізації за готівкові кошти на
ринках), продаж автозапчастин.

ФОП - платники єдиного податку, що не
застосовують РРО/ПРРО з 01.01.2021 р.
Згідно з преамбулою Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про
застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського
харчування та послуг» (далі – Закон № 265) Закон № 265 визначає правові засади
застосування реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО) та програмних ПРРО (далі –
ПРРО) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Дія його поширюється на усіх
суб’єктів господарювання, їх господарські одиниці та представників (уповноважених осіб)

суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або
безготівковій формі. Встановлення норм щодо незастосування РРО у інших законах, крім
Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та
доповненнями (далі – ПКУ), не допускається.
Відповідно до п. 296.10 ст. 296 ПКУ РРО та/або ПРРО не застосовуються платниками
єдиного податку першої групи.
01.01.2021 набрав чинності розд. І Закону 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» (далі – Закон № 1017-ІХ), яким внесені зміни до ПКУ,
зокрема, до п. 61 підрозд. 10 розд. XX «Інші перехідні положення» ПКУ.
Так, п. 61 підрозд. 10 розд. XX «Інші перехідні положення» ПКУ (у редакції Закону №
1017-ІХ) передбачено, що до 01 січня 2021 року РРО та/або ПРРО не застосовуються
платниками єдиного податку другої – четвертої груп (фізичними особами – підприємцями)
незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не
перевищує 1000000 грн., крім тих, які здійснюють:
реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному
ремонту;
реалізацію лікарських засобів та виробів медичного призначення.
З 01 січня 2021 року до 01 січня 2022 року РРО та/або ПРРО не застосовуються
платниками єдиного податку другої - четвертої груп (фізичними особами – підприємцями),
обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує обсягу доходу, що не
перевищує 220 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня
податкового (звітного) року, незалежно від обраного виду діяльності, крім тих, які
здійснюють:
реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному
ремонту;
реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних
послуг у сфері охорони здоров’я;
реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного
каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.

Кампанія декларування – 2021: Кому необхідно
задекларувати доходи отримані в 2020 році?
У Головному управлінні ДПС у Луганській 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
оподатковуваного доходу.

загального місячного (річного)

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.

Орієнтовна форма заяви про списання недоїмки,
штрафних санкцій та пені з єдиного внеску
У Головному управлінні ДПС у Луганській області нагадали. З метою соціальної підтримки
платників податків під час здійснення протиепідемічних заходів прийнято Закон України
№ 1072.

Ним внесено зміни, зокрема, до Закону України про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування та передбачено списання
заборгованості з єдиного внеску.
Цими змінами фактично продовжуються процедури, передбачені при списанні сум недоїмки
з єдиного внеску, а також штрафів і пені на виконання вимог Закону України від 13 травня
2020 року № 592-ІХ, внесеними Законом України від 14 липня 2020 року № 786-ІХ.
Платники податків, які з будь-яких причин не змогли звернутися до податкової за списанням
або виконати необхідні для цього умови у термін, попередньо визначений Законом № 786
(який сплив 31 серпня 2020 року), зможуть це зробити.
У відомстві зазначають, що можна скористатися "Орієнтовною формою заяви про списання
недоїмки, штрафних санкцій та пені з єдиного внеску відповідно до пункту 9-15 Прикінцевих
та перехідних положень Закону України від 08 липня 2010 року № 2464 «Про збір та облік
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»".

Дізнавайтесь про стан розрахунків з бюджетом
он-лайн
Згідно з п. 42 прим. 1.2 ст. 42 прим. 1 Податкового кодексу України від 02
грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ)
Електронний кабінет (https://cabinet.tax.gov.ua/) забезпечує можливість
реалізації платниками податків прав та обов’язків, визначених ПКУ та іншими
законами, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи, та
нормативно-правовими актами, прийнятими на підставі та на виконання ПКУ
та інших законів, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі
органи, в тому числі, шляхом, зокрема:
• перегляду інформації про платника податків, що збирається,
використовується та формується контролюючими органами у зв’язку з обліком
платників податків та адмініструванням податків, зборів, митних платежів,
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі –
ЄВ), здійсненням податкового контролю, у тому числі дані оперативного обліку
податків, зборів, ЄВ (у тому числі дані інтегрованих карток платників
податків), дані системи електронного адміністрування податку на додану
вартість, дані системи електронного адміністрування реалізації пального та
спирту етилового, а також одержання такої інформації у вигляді документа,
який формується автоматизовано шляхом вивантаження відповідної інформації
з електронного кабінету із накладенням кваліфікованого електронного підпису
посадової особи контролюючого органу та кваліфікованої електронної печатки
контролюючого органу із застосуванням засобів кваліфікованого електронного
підпису чи печатки, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що
забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу,
від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів
та їх копіювання (абзац другий п. 42 прим. 1.2 ст. 42 прим. 1 ПКУ);

• перегляду інформації по єдиному рахунку, у тому числі з Реєстру
платежів з єдиного рахунку в розрізі окремого платника податків (абзац п’ятий
п. 42 прим. 1.2 ст. 42 прим. 1 ПКУ);
• проведення звірки розрахунків платників податків з державним та
місцевими бюджетами, а також одержання документа, що підтверджує стан
розрахунків, який формується автоматизовано шляхом вивантаження
відповідної інформації з електронного кабінету із накладенням кваліфікованого
електронного підпису посадової особи контролюючого органу та
кваліфікованої електронної печатки контролюючого органу із застосуванням
засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки, які мають вбудовані
апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від
несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням
параметрів особистих ключів та їх копіювання (абзац шостий п. 42 прим. 1.2 ст.
42 прим. 1 ПКУ).
Меню «Стан розрахунків з бюджетом» приватної частини (особистого
кабінету) Електронного кабінету надає платнику податків з використанням
кваліфікованого
електронного
підпису,
отриманого
у
будь-якого
Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, доступ до своїх
особових рахунків із сплати податків, зборів та інших платежів. При зверненні
до зазначеного меню відображається зведена інформація станом на момент
звернення, що містить інформацію по кожному виду платежу.
Меню «Листування з ДПС» приватної частини Електронного кабінету
дозволяє надіслати лист (запит тощо) до відповідного органу ДПС.
Водночас у платника є можливість отримання інформації щодо стану
розрахунків платника за податками, зборами та ЄВ у довільній формі за місцем
знаходження на податковому обліку у контролюючому органі.
Також
можна
дізнатись
нові
рахунки
за
посиланням
https://tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/ або відсканувати QR-код.

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно, використовуючи
електронні сервіси, у т.ч. «Електронний кабінет» та «InfoTAX».
Актуальну податкову інформацію можна отримати також на офіційних
сторінках служби у соціальних мережах:
https://www.facebook.com/TaxUkraine/
https://t.me/tax_gov_ua
https://www.youtube.com/channel/UCvdcv-7iVw7IGL0uFa_6Uaw
https://www.youtube.com/channel/UCggb4UOzdEjxmByM1MvhokA
https://www.facebook.com/tax.lugansk/
https://t.me/lg_tax
Головне управління ДПС у Луганській області

