
Декларація збору за місця для паркування транспортних засобів: подання
звітності за відсутності показників 

Відповідно  до  п.  п.  268  прим.  1.1.1  п.  268  прим.  1.1  ст.  268  прим.  1  розд.  ХІІ
Податкового  кодексу  України  (далі  –  ПКУ)  платниками  збору  за  місця  для  паркування
транспортних засобів (далі – Збір) є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва),
фізичні особи – підприємці, які згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради
об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом
формування  територій  громад  (далі  –  Рада),  організовують  та  провадять  діяльність  із
забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та
спеціально відведених автостоянках.

Об’єктом  оподаткування  Збором  є  земельна  ділянка,  яка  згідно  з  рішенням  Ради
спеціально  відведена  для  забезпечення  паркування  транспортних  засобів,  а  базою
оподаткування – її площа.

Ставки  Збору  встановлюються  за  кожний  день  провадження  діяльності  із
забезпечення  паркування  транспортних  засобів  у  гривнях  за  1  кв.  метр  площі  земельної
ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності.

Форма  податкової  декларації  збору  за  місця  для  паркування  транспортних  засобів
(далі – Декларація), затверджена наказом Міністерства фінансів України від 09.07.2015 №636
«Про  затвердження  форм  податкових  декларацій  збору  за  місця  для  паркування
транспортних  засобів  та  туристичного  збору»  (у  редакції  наказу  Міністерства  фінансів
України  від  21  грудня  2019  року  №550),  передбачає  подання  платниками  збору  до
контролюючого органу щокварталу звітності зі Збору, показники в якій відображаються не
наростаючим підсумком, а окремо за кожний квартал.

Водночас п. 49.2 ст. 49 ПКУ визначено, що платник податків зобов’язаний за кожний
встановлений ПКУ звітний період,  в  якому виникають об’єкти оподаткування,  або у разі
наявності  показників,  які  підлягають  декларуванню,  відповідно  до  вимог  ПКУ  подавати
податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є.

Форма  Декларації  передбачає  зазначення  кількості  днів  провадження  діяльності  із
паркування транспортних засобів (колонка 5 додатка до Декларації).

ДПС  розміщує  електронні  форми  документів  (pdf,  xsd  файли)  на  офіційному
вебпорталі  ДПС  у  рубриці  Електронна  звітність>Платникам  податків  про  електронну
звітність>Інформаційно-аналітичне  забезпечення>Реєстр  форм  електронних  документів.
Ідентифікатор  форми Податкової  декларації  збору за  місця для  паркування  транспортних
засобів: J/F 0301207.

Отже,  якщо  платником  збору  протягом  звітного  кварталу  не  проводилася
господарська  діяльність  із  забезпечення  паркування  транспортних  засобів  на  відведених
земельних ділянках, то відсутній показник, який підлягає декларуванню.

Враховуючи викладене, у разі відсутності у платника Збору господарської діяльності
із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування
та спеціально відведених автостоянках, то з урахуванням п. 49.2 ст. 49 ПКУ Декларація за
такий звітний квартал не подається.

Кошти, отримані у вигляді гранту від нерезидента, не включають до доходу 

Відповідно до п.  п.  1  п.  292.1 ст.  292 Податкового кодексу  України (далі  –  ПКУ)
доходом  платника  єдиного  податку  фізичної  особи  –  підприємця  є  дохід,  отриманий
протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій);
матеріальній  або  нематеріальній  формі,  визначеній  п.  292.3  ст.  292  ПКУ.  При цьому до
доходу  не  включаються  отримані  такою  фізичною  особою  пасивні  доходи  у  вигляді
процентів,  дивідендів,  роялті,  страхові  виплати  і  відшкодування,  доходи  у  вигляді
бюджетних грантів, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна,



яке  належить  на  праві  власності  фізичній  особі  та  використовується  в  її  господарській
діяльності.

Пунктом  292.9  ст.  292  ПКУ  встановлено,  що  доходи  фізичної  особи  –  платника
єдиного  податку,  отримані  в  результаті  провадження  господарської  діяльності  та
оподатковані згідно з главою 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» розд.
XIV «Спеціальні  податкові  режими» ПКУ, не включаються до складу загального річного
оподатковуваного доходу фізичної особи, визначеного відповідно до розд. IV ПКУ «Податок
на доходи фізичних осіб».

Підпунктом 14.1.36 п. 14.1 ст. 14 ПКУ визначено, що господарська діяльність – це
діяльність особи, що пов’язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів,
виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою
особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу
особу,  що  діє  на  користь  першої  особи,  зокрема  за  договорами  комісії,  доручення  та
агентськими договорами.

Таким  чином,  оскільки,  отримання  фізичною  особою  –  підприємцем  –  платником
єдиного  податку  доходу  у  вигляді  гранту  від  нерезидента  не  передбачає  виробництво
(виготовлення)  та/або  реалізацію  товарів,  виконання  робіт,  надання  послуг  таким
підприємцем на користь нерезидента, а також зазначений дохід не включається до складу
доходу фізичної особи – підприємця – платника єдиного податку, то з метою оподаткування
сума  такого  доходу  оподатковується  за  загальними  правилами,  встановленими  ПКУ для
платників податку – фізичних осіб.

На Тернопільщині лише за місяць працевлаштували понад 6 тисяч людей

Головне  управління  ДПС  у  Тернопільській  області  проводить  систематичну
інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо переваг отримання легальної заробітної плати та
негативного ставлення до неофіційних трудових відносин. 

Так,  з  початку  цього  року  із  керівниками  149  підприємств,  які  допустили
заборгованість із виплати заробітної плати та податкових платежів, провели роз’яснювальну
роботу.  Після  чого 142 боржники виплатили 19,2  млн грн заборгованої  заробітної  плати.
Відтак до бюджету додатково надійшло 2,8 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 6,2
млн грн єдиного внеску. 

Відомо,  що  податок  на  доходи  –  основний  бюджетоформуючий  платіж  місцевих
бюджетів. Тому до контролю за додержанням законодавства про оплату праці залучаються
органи місцевого самоврядування. Для цього створюються спільні комісії.  З початку року
вони  провели  роз’яснювальну  роботу  з  керівниками  86  підприємств.  Результатом  стало
підвищення  рівня  виплати  заробітної  плати  82  з  них.  Тож  додаткові  надходження  до
бюджетів склали 5,3 млн грн, з яких 2,5 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 2,8 млн
грн єдиного внеску.

Крім того, доцільність належної оплати праці роз’яснено також представникам 656
підприємств та організацій області. Відтак 627 із них підвищили рівень виплати заробітної
плати. То ж бюджети отримали майже 13 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 14,5
млн грн єдиного внеску.

Завдяки  активізації  роз’яснювальної  роботи  щодо  необхідності  належного
оформлення трудових відносин із найманими працівниками в жовтні  прийняли на роботу
6216 працівників.

Після надсилання електронної звітності варто перевірити квитанції



Абзацами першим та третім п. 42.6 ст. 42 Податкового кодексу України (далі – ПКУ)
визначено,  що  електронний  документообіг  між  платником  податків  та  контролюючим
органом здійснюється відповідно до ПКУ, законів України «Про електронні документи та
електронний  документообіг»  та  «Про  електронні  довірчі  послуги»  без  укладення
відповідного договору.

Платник податків стає суб’єктом електронного документообігу після надсилання до
контролюючого  органу  першого  будь-якого  електронного  документа  у  встановленому
форматі з дотриманням вимог законів України.

Порядок  обміну  електронними  документами  платника  податків  та  контролюючого
органу затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну фінансову політику 

Пунктом 2 розд.  ІІ  Порядку обміну електронними документами з  контролюючими
органами,  затвердженого  наказом  Міністерства  фінансів  України  від  06.06.2017  №557  (у
редакції наказу Міністерства фінансів України від 01.06.2020 № 261) (далі – Порядок №557),
зокрема,  визначено,  що  автор  (платник)  створює  електронні  документи  у  строки  та
відповідно  до  порядку,  що  визначені  законодавством  для  відповідних  документів  в
електронному  та  паперовому  вигляді,  із  зазначенням  всіх  обов’язкових  реквізитів  та  з
використанням  засобу  кваліфікованого  електронного  підпису  чи  печатки,  керуючись
Порядком №557.

Створення  електронного  документа  завершується  накладанням  на  нього
кваліфікованого електронного підпису підписувача (підписувачів) та печатки (за наявності).

Автор має право отримати кваліфіковану електронну довірчу послугу у будь-якого
кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.

Після накладання кваліфікованого електронного підпису автор здійснює шифрування
електронного документа з дотриманням вимог до форматів криптографічних повідомлень,
затверджених  в  установленому  законодавством  порядку,  та  надсилає  його  у  форматі
(стандарті) з використанням телекомунікаційних мереж до адресата протягом операційного
дня.

У  разі  якщо  адресатом  є  контролюючий  орган,  після  надходження  електронного
документа здійснюється його автоматизована перевірка.

Автоматизована  перевірка  здійснюється  у  день  надходження  або  не  пізніше
наступного  робочого  дня,  якщо  електронний  документ  надійшов  після  закінчення
операційного дня.

Згідно з п. 7 розд. ІІ Порядку №557 автоматизована перевірка електронного документа
включає:

перевірку  правового  статусу  кваліфікованого  електронного  підпису  чи  печатки
відповідно до частини другої ст. 18 Закону №2155;

перевірку  обов’язковості  та  послідовності  накладання  на  електронний  документ
кваліфікованого електронного підпису чи печатки підписувачів у встановленому порядку;

перевірку відповідності електронного документа затвердженому формату (стандарту);
перевірку наявності обов’язкових реквізитів;
перевірку права підпису електронного документа підписувачем.
Пунктом 8 розд.  ІІ  Порядку №557 передбачено,  що перша квитанція  надсилається

автору електронного документа протягом двох годин з часу його отримання контролюючим
органом, в іншому разі – протягом перших двох годин наступного операційного дня.

У  першій  квитанції,  що  формується  за  результатами  автоматизованої  перевірки,
зазначеної у п. 7 розд. ІІ Порядку №557, повідомляється про результати такої перевірки. У
разі негативних результатів  автоматизованої  перевірки у першій квитанції  повідомляється
про неприйняття електронного документа із зазначенням причин, у такому випадку друга
квитанція не формується. На першу квитанцію накладається печатка контролюючого органу,
здійснюється  її  шифрування  та  надсилання  автору  електронного  документа.  Другий
примірник першої квитанції в електронному вигляді зберігається в контролюючому органі.



Якщо автору протягом встановленого строку після відправки електронного документа
не надійшла перша квитанція, електронний документ вважається не одержаним адресатом.

Відповідно  до  п.  9  розд.  ІІ  Порядку  №557  не  пізніше  наступного  робочого  дня  з
моменту формування першої квитанції,  якщо інше не встановлено нормативно-правовими
актами та Порядком №557, формується друга квитанція.

Друга  квитанція  є  підтвердженням про прийняття  (реєстрацію)  або повідомленням
про  неприйняття  в  контролюючому  органі  електронного  документа.  В  другій  квитанції
зазначаються  реквізити  прийнятого  (зареєстрованого)  або  неприйнятого  (із  зазначенням
причини) електронного документа, результати обробки в контролюючому органі (дата та час
прийняття  (реєстрації)  або  неприйняття,  реєстраційний  номер,  дані  про  автора  та
підписувача (підписувачів) електронного документа та автора квитанції).

На  другу  квитанцію  накладається  печатка  відповідного  контролюючого  органу,
здійснюється  її  шифрування  та  надсилання  автору  електронного  документа.  Другий
примірник другої квитанції зберігається в контролюючому органі.

При  наявності  другої  квитанції  про  прийняття  електронного  документа  датою  та
часом прийняття (реєстрації) електронного документа контролюючим органом вважаються
дата та час, зафіксовані у першій квитанції.

Якщо  автором  надіслано  до  контролюючих  органів  кілька  примірників  одного
електронного документа (при виправленні, неотримання першої квитанції тощо), оригіналом
вважається  електронний  документ,  надісланий  до  контролюючих  органів  останнім  до
закінчення граничного строку, встановленого законодавством для подання такого документа,
за умови, що його було сформовано правильно та прийнято (зареєстровано), про що автору
надійшла друга квитанція про прийняття.

При сплаті податкового боргу із земельного податку та орендної плати з фізичних осіб зазначте
відповідний код виду сплати

Головне  управління  ДПС у  Тернопільській  області  відмічає  спостерігає  позитивну
динаміку  за  вересень-жовтень  поточного  року  щодо  скорочення  податкового  боргу  із
земельного податку з фізичних осіб та орендної плати з фізичних осіб. Так, за вересень 2021
року досягнуто зменшення такого податкового боргу відповідно на 2,2 млн грн та 0,6 млн
грн, а за жовтень – ще на 1,6 млн грн та 0,6 млн гривень.

Варто зазначити, що в окремих платників податків ще залишається податковий борг,
тому  звертаємо  увагу  боржників  (зокрема,  фізичних  осіб)  на  дотриманні  вимог  при
заповненні  банківських  документів  на  переказ  при  сплаті  (стягненні)  податків,  зборів,
митних  платежів,  єдиного  внеску  в  частині  стягнення  податкового  боргу  з  обов’язковим
зазначенням кодів сплати.

Отож,  при  сплаті  податкового  боргу  необхідно  зазначати  відповідний  код  виду
сплати: 

140 – сплата коштів у рахунок погашення податкового боргу/заборгованості з єдиного
внеску.

Крім  того,  щоб  уникнути  можливих  помилок  при  сплаті  платежів,  необхідно
дотримуватись вимог Порядку заповнення реквізиту «Призначення платежу» розрахункових
документів  на  переказ  у  разі  сплати  (стягнення)  податків,  зборів,  платежів  на  бюджетні
рахунки та/або єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на
небюджетні  рахунки,  а  також  на  єдиний  рахунок,  затвердженого  наказом  Міністерства
фінансів України від 24.07.2015 року №666.

Зокрема,  при заповненні  документів  на переказ  з  метою сплати податкового боргу
(недоїмки з єдиного внеску) необхідно зазначати: 

1 – службовий код "*";



2 – код виду сплати;
3 – податковий номер платника податків;
4 – роз'яснювальна інформація про призначення платежу.

Приклад заповнення реквізиту «Призначення платежу» при сплаті коштів у рахунок
погашення податкового боргу із земельного податку з фізичних осіб Василенком Василем
Васильовичем, що має податковий номер 2345678901:

* ;140 ;2345678901 ;сплата коштів у рахунок погашення податкового боргу із
земельного податку з фізичних осіб

; ; ;

1 2 3 4 5 6 7

Приклад заповнення реквізиту "Призначення платежу" у разі сплати коштів у рахунок
погашення  податкового  боргу  із  орендної  плати  з  фізичних  осіб  Петруком  Петром
Петровичем, що має податковий номер 1234567890:

* ;140 ;1234567890 ;сплата  коштів  у  рахунок  погашення  податкового  боргу  із
орендної плати з фізичних осіб

; ; ;

1 2 3 4 5 6 7

Зауважимо,  що  за  правильність  заповнення  реквізитів  у  платіжних  документах
відповідальність несе платник податків.

Тернопільський відділ організації роботи
організаційно – розпорядчого управління

Головного управління ДПС у Тернопільській області
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