
QR-код у довідці про відсутність заборгованості з платежівкод у довідці про відсутність заборгованості з платежів

Нагадуємо, що Порядок надання довідки про відсутність заборгованості з платежів
затверджений наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2018 № 733 (далі – Порядок
№733).

Довідка  про  відсутність  заборгованості  з  платежів,  контроль  за  справлянням  яких
покладено  на  контролюючі  органи  (далі  –  Довідка),  відповідно  до  абзацу  другого  п.  5
Порядку  №733  формується  за  відсутності  у  платника  за  даними  інформаційно-
телекомунікаційних  систем  контролюючих органів  податкового  боргу,  та/або  недоїмки  зі
сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, та/або іншої
заборгованості з платежів (у тому числі розстрочених, відстрочених, реструктуризованих),
контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи.

Для  отримання  Довідки  платник  подає  заяву  про  надання  довідки  про  відсутність
заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи
(далі – Заява), за формою згідно з додатком 2 до Порядку №733.

Заява подається платником (на його вибір), зокрема, в електронній формі – на адресу
державної податкової інспекції за основним місцем обліку такого платника через приватну
частину  Електронного  кабінету  з  дотриманням  вимог  законів  України  «Про  електронні
документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

Вхід до приватної частини (особистого кабінету) Електронного кабінету здійснюється
виключно  після  ідентифікації  особи  із  використанням  кваліфікованого  електронного
підпису.

Електронні форми Заяви за ідентифікатором форми J1300305 (для юридичних осіб) і
F1300305  (для  фізичних  осіб)  (далі  –  Заява  за  ідентифікатором  форми  J/F  1300305)  та
Довідки  за  ідентифікатором  форми  J1400305  (для  юридичних  осіб)  та  F1400305  (для
фізичних  осіб)  (далі  –  Довідка  за  ідентифікатором  форми  J/F  1400305)  розміщені  на
офіційному  вебпорталі  ДПС  за  посиланням:  Головна/Електронна  звітність/Платникам
податків  про  електронну  звітність/Інформаційно-аналітичне  забезпечення/Реєстр  форм
електронних  документів/Реєстр  форм електронних  документів  (перелік  сервісних  запитів)
для юридичних осіб, Реєстр форм електронних документів (перелік сервісних запитів) для
фізичних осіб.

Довідка надається за вибором платника у паперовій або електронній формі, про що
він зазначає у Заяві.

Електронну форму Довідки за ідентифікатором форми J/F 1400305 платник податків
отримує у приватній частині Електронного кабінету, яка при завантаженні не містить QR-
код,  а  містить  лише  номер  документа,  дату  його  видачі  та  код  ЄДРПОУ  чи  РНОКПП
(індивідуальний податковий номер фізичної особи) платника для здійснення автентифікації
інформації, зазначеної в Довідці.

Електронна  форма  Довідки  за  ідентифікатором  форми  J/F  1400305,  яку  платник
податків отримує у приватній частині Електронного кабінету, при завантаженні не містить
QR-код, а містить лише номер документа,  дату його видачі та код ЄДРПОУ чи РНОКПП
(індивідуальний податковий номер фізичної особи) платника для здійснення автентифікації
інформації, зазначеної в Довідці.

Довідку,  яка  містить  QR-код  для  здійснення  автентифікації  інформації,  платник
податків самостійно може завантажити через Електронний кабінет, в підрозділі «Довідка про
відсутність заборгованості» розділу «Реєстри». Для цього необхідно:

заповнити рядки: код ЄДРПОУ/РНОКПП, де зазначають ЄДРПОУ юридичної особи
або  РНОКПП  (індивідуальний  податковий  номер)  фізичної  особи,  залежно  від  того,  хто
отримував Довідку; номер, що є номером Довідки; дата, що є датою видачі Довідки;

натиснути  кнопку  «Пошук»  (після  цього  внизу  сторінки  з’явиться  відповідна
електронна Довідка, яка містить QR-код);

натиснути  кнопку  «Скачати»  (після  чого  Довідка  завантажиться  та  її  можна
роздрукувати).



Роздрукована Довідка може бути подана за місцем вимоги, оскільки достовірність її
підтверджується спеціальним QR-кодом.

За  QR-кодом  Довідки,  зісканувавши  його,  автоматично  здійснюється  перехід  на
сторінку  Електронного  кабінету,  розміщеного  на  офіційному  вебпорталі  ДПС,  та
перевіряється подана Довідка.

Відбулось перейменування назви міста, вулиці: чи доведеться подавати заяви за
формою №5ДР або №5ДРП

Відповідно до п. 70.7 ст. 70 розд. ІІ Податкового кодексу України та п. 1 розд. IX
Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників
податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2017 №822 (далі –
Положення №822), фізичні особи – платники податків зобов’язані подавати контролюючим
органам відомості про зміну даних, які вносяться до Облікової картки або Повідомлення (для
фізичних  осіб,  які  через  свої  релігійні  переконання  відмовляються  від  прийняття
реєстраційного  номера  облікової  картки  платника  податків  і  мають  відмітку  у  паспорті),
протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання Заяви про внесення змін до
Державного  реєстру  фізичних  осіб  –  платників  податків  (далі  –  Державний  реєстр)  за
формою №5ДР (далі – Заява за ф. №5ДР) (додаток 12 до Положення №822) або Заяви про
внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків,  щодо фізичних
осіб, які обліковуються за серією та номером паспорта за формою №5ДРП (далі – Заява за ф.
№5ДРП)(додаток 13 до Положення №822).

Фізичні особи подають Заяву за ф. №5ДР та Заяву за ф. №5ДРП особисто або через
представника до контролюючого органу за своєю податковою адресою (місцем проживання),
а у разі зміни місця проживання – до контролюючого органу за новим місцем проживання.
Фізичні  особи,  які  тимчасово  перебувають  за  межами  населеного  пункту  проживання,
подають  зазначені  заяви  особисто  або  через  представника  до  будь-якого  контролюючого
органу (п. 2 розд. IX Положення № 822). 

Згідно з п. 3 розд. ІХ Положення № 822 для заповнення Заяви за ф. №5ДР та Заяви за
ф. №5ДРП використовуються дані документа, що посвідчує особу, та інших документів, які
підтверджують зміни таких даних.

Таким чином, у разі внесення до документа, що посвідчує особу, відомостей про зміну
нумерації  будинків,  перейменування  вулиць  (проспектів,  бульварів,  площ,  провулків,
кварталів тощо), платник податків повинен подати до відповідного контролюючого органу
Заяву за ф. №5ДР або Заяву за ф. №5ДРП.

Відповідно до п. 5 прим. 1 частини першої ст. 7 Закону України від 20 листопада 2012
року  №5492-VI  «Про  Єдиний  державний  демографічний  реєстр  та  документи,  що
підтверджують  громадянство  України,  посвідчують  особу  чи  її  спеціальний  статус»  зі
змінами (далі – Закон №5492) до Єдиного державного демографічного реєстру вноситься
така  інформація  про особу, зокрема відомості  про зареєстроване або задеклароване місце
проживання (перебування) особи, зняття особи з реєстрації місця проживання або про зміну
місця проживання (перебування) особи.

Крім  того,  слід  зазначити,  що  згідно  з  п.  2  Технічного  опису  бланка  паспорта
громадянина України з безконтактним електронним носієм (додаток 2 до постанови Кабінету
Міністрів  України  від  25  березня  2015  року  №302  «Про  затвердження  зразка  бланка,
технічного  опису  та  Порядку  оформлення,  видачі,  обміну,  пересилання,  вилучення,
повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України») до
безконтактного  електронного  носія  вноситься  додаткова  змінна  інформація,  передбачена
Законом №5492.

П. 1 ст. 26 Закону України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг
щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні» передбачено видача органом
реєстрації  за  заявою  особи,  витягу  із  реєстру  територіальної  громади,  що  підтверджує
зареєстроване  або  задеклароване  місце  проживання  (перебування)  особи,  у  тому  числі  у
зв’язку із зміною назви вулиць.



Отже, при отриманні фізичною особою – платником податків витягу, пов’язаного зі
зміною назви вулиці, такий платник повинен подати до контролюючого органу Заяву за ф.
№5ДР або Заяву за ф. №5ДРП.

Додаток 4ДФ до Розрахунку за звітний квартал необхідно подавати і при
відсутності показників в одному із місяців кварталу

Відповідно до п. п. «б» п. 176.2 ст. 176 Податкового кодексу України (далі – ПКУ)
податкові агенти зобов’язані подавати у строки, встановлені ПКУ для податкового кварталу,
податковий  розрахунок  сум  доходу,  нарахованого  (сплаченого)  на  користь  платників
податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного
внеску (з розбивкою по місяцях звітного кварталу), до контролюючого органу за основним
місцем обліку. Такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів
платнику податку – фізичній особі податковим агентом, платником єдиного внеску протягом
звітного періоду. Запровадження інших форм звітності із зазначених питань не допускається.

Наказом  Міністерства  фінансів  України  від  13.01.2015  №4  (у  редакції  наказу
Міністерства  фінансів  України  від  15.12.2020  №773)  затверджені  форма  Податкового
розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних
осіб,  і  сум утриманого  з  них податку,  а  також сум нарахованого  єдиного внеску  (далі  –
Розрахунок)  та  Порядок  заповнення  та  подання  податковими  агентами  Податкового
розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних
осіб,  і  сум утриманого  з  них податку,  а  також сум нарахованого  єдиного внеску  (далі  –
Порядок).

Пунктом 1 розд. II Порядку визначено, що Розрахунок подається окремо за кожний
квартал  (податковий  період)  з  розбивкою  по  місяцях  звітного  кварталу  протягом  40
календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу. Розрахунок
подається  лише  при  нарахуванні  сум  зазначених  доходів  платнику  податку  протягом
звітного періоду.

Згідно  з  п.  1  розд.  III  Порядку  заголовна  частина  Розрахунку  містить  інформацію
щодо обраного платником типу Розрахунку,  зокрема, інформацію про додатки, що є його
невід’ємною частиною.

При  не  заповненні  того  чи  іншого  рядка  Розрахунку  та  додатків  до  нього  через
відсутність операції такий рядок прокреслюється (п. 3 розд. II Порядку).

Порядок  заповнення  Додатка  4  «Відомості  про  суми  нарахованого  доходу,
утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» (далі –
Додаток 4ДФ) до Розрахунку визначено п. 4 розд. IV Порядку, яким не передбачено окремих
норм щодо можливості неподання додатку 4ДФ до Розрахунку за наявності обов’язку щодо
подання Розрахунку.

Територіальні громади Тернопільщини від автовласників отримали 1,9 млн грн
транспортного податку

За січень-листопад 2021 року до місцевих бюджетів Тернопілля власники авто сплатили
1,9 млн грн транспортного податку. Це перевищило очікувані надходження платежу на 402,3
тис. грн або плюс 27 відсотків додатково. 

Власники автомобілів  –  юридичні  особи сплатили 1,3  млн грн,  що на  321,6 тис.  грн
більше, ніж очікувалося. Фізичні особи поповнили місцеві скарбниці, сплативши 592,6 тис.
грн  цього  платежу.  Приріст  до  очікуваних  надходжень  склав  80,6  тис.  грн  або  плюс  16
відсотків.

Доречно нагадати, що платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в
тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством
власні легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п'яти років (включно) та
середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати,
встановленої  законом  на  1  січня  податкового  (звітного)  року.  Оскільки  цьогоріч розмір



"мінімалки" – 6000 грн, то прохідний поріг для "елітних" автомобілів становить 2 млн 250
тис. гривень (або орієнтовно 82478 доларів США). 

Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 тис. грн за
кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування. 

Сектор інформаційної взаємодії
Головного управління ДПС у Тернопільській області

Чи можна декларувати доходи, щодо яких розпочато судове провадження при
податковій амністії

Інформуємо,  що  не  є  базою для  нарахування  збору  з  одноразового  (спеціального)
добровільного декларування активи, одержані (набуті) за рахунок доходів, що підлягали в
момент їх нарахування (отримання) оподаткуванню в Україні, з яких не було сплачено або
сплачено не в повному обсязі податки і збори в періоди до 01 січня 2021 року, щодо яких
розпочато  досудове  розслідування  або  судове  провадження  за  ознаками  кримінальних
правопорушень, передбачених ст.ст. 212, 212 прим. 1, а так само ст. 366 (щодо документів
податкової  та/або  фінансової  звітності,  митних  декларацій,  податкових  накладних,
первинних документів,  іншої  звітності  з  податків,  зборів  (обов’язкових платежів),  ст.  367
(якщо кримінальне правопорушення пов’язане з порушенням вимог податкового, митного,
валютного  та  іншого  законодавства,  контроль  за  дотриманням  якого  покладено  на
контролюючі органи) Кримінального кодексу України (далі – ККУ).

Якщо ж фізична особа має активи одержані (набуті) за рахунок доходів, що підлягали
в момент їх нарахування (отримання) оподаткуванню в Україні, з яких не було сплачено або
сплачено не в повному обсязі податки і збори в періоди до 01 січня 2021 року, та щодо таких
активів  не  розпочато  досудове  розслідування  або  судове  провадження  за  ознаками
кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 212, 212 прим. 1, а так само ст. 366 (щодо
документів  податкової  та/або  фінансової  звітності,  митних  декларацій,  податкових
накладних, первинних документів, іншої звітності з податків, зборів (обов’язкових платежів),
ст.  367  (якщо  кримінальне  правопорушення  пов’язане  з  порушенням  вимог  податкового,
митного, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на
контролюючі органи) ККУ, то така особа може самостійно прийняти рішення щодо подання
одноразової (спеціальної) добровільної декларації.

Підписуйтесь  на  Telegram-канал Державної податкової служби Україниканал  Державної  податкової  служби  України
https://t.me/tax_gov_ua 

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX» 

Тернопільський відділ організації роботи
Організаційно – розпорядчого управління 

Головного управління ДПС у Тернопільській області

https://t.me/infoTAXbot
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ft.me%2Ftax_gov_ua%3Ffbclid%3DIwAR15kINOc4oWpYyA-tqLlxO8phiw1XIQaklyWwjLkWRkwsWbAVH5LyZ5wt8&h=AT30ogjZ-2yRZ4oTS1y1dINTwde5aQWEIamTiC8_-7Kv0_eoW9PTyA8k_xJtNWh4F5iTGr7THnL-JIIQIWmGxqBCxhMzD-ILuzGIdwXPd05Eus82k_23Xf5rxdRu0FDphgQZ&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT2hB3KJhselTN5IpiosmcKvzdY1s3IdkzxOU_JKe80-iB8QkVuzT36eHFiJhyxfKb4leHAIEgPoxzQXkjf9kGnZCrCmOS9IYV9k0GS0E3M1KJp5MkGjxF6Dc50i9L6g187mI15l0i87ECC1LLUqkQD6yk6ZLA9Gfg0_JASHrN-cmG1OZGSpiKLqtvcLj6hIJO5H-T1permBXq3xlGCs1A

