
На Тернопільщині за нерухомість сплатили понад 167,1 млн гривень

Впродовж січня-листопада 2021 року платники податку на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки, сплатили до місцевих бюджетів Тернопілля трохи більше 167,1 млн
грн  цього  платежу. Це перевищило  очікувані  надходження  на  10  відсотків  або  15,3  млн
гривень. Приріст до відповідного періоду минулого року склав 31 відс. або 39,9 млн гривень.

Значна  частка  надходжень припадає  на  власників  нерухомості  –  юридичних  осіб  і
становить майже 60 відсотків від сплаченого платежу. Вони перерахували понад 99,8 млн
грн податку на нерухоме майно. Додатково місцеві скарбниці отримали від юросіб 12,4 млн
грн,  оскільки  сплатили  на  14  відсотків  більше,  ніж  очікували.  Порівняно  з  січнем-
листопадом 2020 року надходження збільшилися на 42 відсотки, а це плюс 29,4 млн гривень. 

Жителі  області  сплатили  за  нерухомість  майже  67,3  млн  грн  цього  платежу,  що
перевищило минулорічні надходження одинадцяти місяців на 10,5 млн грн, а очікування – на
2,9 млн гривень.

Нові рахунки для надходжень до загального фонду державного бюджету 
на 2022 рік

Інформуємо, що внесено зміни до переліку видів надходжень та рівнів бюджетів для
відкриття рахунків з обліку надходжень до загального фонду державного бюджету на 2022
рік.  У  зв'язку  з  цим  в  Казначействі  України  (ЕАП)  МФО  899998  згенеровано  реквізити
бюджетних рахунків для зарахування у 2022 році окремих видів надходжень до загального
фонду  державного  бюджету,  контроль  за  справлянням  яких  здійснюється  органами
Державної податкової служби України відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України
від  16.02.2011  №106  «Деякі  питання  ведення  обліку  податків,  зборів,  платежів  та  інших
доходів бюджет». 

Також повідомляємо, датою початку здійснення операцій із зарахування надходжень
на  нові  рахунки визначено  –  01.01.2022.  А  рахунки  за  кодами  класифікації  доходів,
визначені  у  Додатку  1,  що були відкриті  у  2021 році  в  розрізі  територіальних  громад,  з
01.01.2022 будуть закриті. 

Податкова амністія: обов’язкові документи надіслано наступного дня після
подання декларації

Відповідно до п. 6 підрозд. 9 прим. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» Податкового
кодексу  України  (далі  –  ПКУ)  декларант,  який  має  намір  скористатися  одноразовим
(спеціальним)  добровільним декларуванням щодо належних йому активів  фізичної  особи,
протягом визначеного  підрозд.  9  прим.  4 розд.  ХХ «Перехідні  положення» ПКУ періоду
одноразового (спеціального) добровільного декларування має право добровільно подати до
центрального  органу  виконавчої  влади,  що  реалізує  державну  податкову  політику,
одноразову  (спеціальну)  добровільну  декларацію  (далі  –  Декларація)  в  порядку  та  за
формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну фінансову політику.

Перелік об’єктів одноразового (спеціального) добровільного декларування визначено
п. 4 підрозд. 9 прим. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

При  цьому  визначення  бази  для  нарахування  збору  з  одноразового  (спеціального)
добровільного  декларування  передбачено  п.  7  підрозд.  9  прим.  4  розд.  ХХ  «Перехідні
положення» ПКУ.

Разом з тим, для об’єктів декларування, визначених п. п. «а» п. 4 підрозд. 9 прим. 4
розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ декларант зобов’язаний документально підтвердити
грошову  вартість  таких  об’єктів  для  нарахування  збору  з  одноразового  (спеціального)
добровільного декларування шляхом додання  до Декларації  засвідчених  належним чином
копій документів, що підтверджують вартість об’єктів декларування.
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Крім того, для об’єктів декларування, визначених п. п. «б»-«е» п. 4 підрозд. 9 прим. 4
розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, декларант зобов’язаний документально підтвердити
вартість об’єктів декларування шляхом додання до Декларації засвідчених належним чином
копій документів, що підтверджують вартість об’єктів декларування, у разі якщо такі об’єкти
знаходяться (зареєстровані) за межами України.

Таким чином, фізична особа, яка має у власності активи, що розміщенні за межами
території України, та виявила бажання подати Декларацію, зобов’язана додати обов’язкові
документи одночасно з поданням Декларації.

Спрощена система оподаткування: 16 грудня 2021 року - граничний термін для
подання заяви

16 грудня 2021 року - граничний термін подання:
● заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування з І кварталу 2022 року та

розрахунку доходу за попередній календарний рік (п.п. 298.1.4 ст. 298 ПКУ);
● заяви щодо переходу на іншу групу платника єдиного податку з I кварталу 2022

року (п.п. 298.1.5 ст. 298 ПКУ).
Варто  знати,  що  для  обрання  або  переходу  на  спрощену  систему  оподаткування

суб’єкт господарювання подає до контролюючого органу за місцем податкової адреси заяву
про застосування спрощеної системи оподаткування (п. 298.1.1 ст. 298 ПКУ).

До поданої Заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік (п.п.
298.1.4 ст. 298 ПКУ).

Форми Заяви та Розрахунку доходу за попереднiй календарний рiк, що передує рокуй календарний рiй календарний рiк, що передує рокук, що передує року
переходу на спрощену систему оподаткування, затверджені наказом МФУ від 16.07.2019 №
308.

Заява  подається  за  вибором  платника  податків,  зокрема,  засобами  електронного
зв’язку в електронній формі.

Вхід  до  Електронного  кабінету  здійснюється  за  адресою: http://cabiй календарний рiк, що передує рокуnet.tax.gov.ua,  а
також через офіційний вебпортал ДПС. Робота у приватній частині Електронного кабінету
здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Для надіслання Заяви фізичною особою – підприємцем в меню «Введення звітності»
приватної  частини Електронного  кабінету  обирається  рік  та  місяць,  в  якому створюється
Заява, та з переліку електронних форм обирається Заява за формою F0102003. При цьому за
замовчуванням встановлюється орган ДПС за місцем основної реєстрації.

У  запропонованій  формі  Заяви  необхідно  заповнити  відповідні  поля  електронного
документу,  підписати  та  надіслати,  при  цьому  реєстраційні  дані  платника  податків
заповнюються автоматично.

Додатково до Заяви подається Розрахунок доходу за попереднiй календарний рiк, що передує рокуй календарний рiй календарний рiк, що передує рокук. Для
цього платник у вкладці «Додатки» обирає опцію «Додати» Розрахунок за формою F0102103
та заповнює обов’язкові поля.

Перша  квитанція  надсилається  протягом  двох  годин  з  часу  його  отримання
контролюючим  органом,  в  іншому  випадку  –  протягом  перших  двох  годин  наступного
операційного дня.

Друга  квитанція  є  підтвердженням про прийняття  (реєстрацію)  або повідомленням
про неприйняття в контролюючому органі електронного документа.

Вкладка  «Вхідні  документи»  меню  «Вхідні/вихідні  документи»  надає  доступ  до
квитанції  № 2  щодо  приймання  та  обробки  Заяви,  надісланої  користувачу  Електронного
кабінету.

Суттєві зміни в системі державного регулювання земельних відносин

Інформуємо, що ДПС України листом від 13.12.2021 №27482/7/99-00-04-01-02-07 з
метою  забезпечення  ефективного  податкового  адміністрування  плати  за  землю  надала
інформацію щодо суттєвих змін в системі державного регулювання земельних відносин.
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Так,  Порядок ведення  Державного  земельного  кадастру,  затверджений постановою
Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 №1051, доповнено Додатком 59 «Класифікатор
видів цільового призначення  земельних ділянок»,  який застосовує  кодифікацію цільового
використання  земель  відмінну  від  тих,  що  застосовувалися  відповідно  до  наказу
Держкомзему від 23 липня 2010 р.  №548 (далі – Наказ №548).  Тобто класифікатор видів
цільового  призначення  земель,  затверджений  Наказом  №548,  припинив  свою  дію  з
11.08.2021.

Постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року №483 затверджено
форми типових рішень про встановлення строків та пільг із сплати земельного податку та
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Зокрема передбачено, що код
виду діяльності  цільового призначення  земель  зазначається  згідно  з  Класифікацією видів
цільового призначення земель, затвердженою Наказом №548.

У формі податкової декларації з плати за землю, затвердженої наказом Мінфіну від
16.06.2015  №560  (у  редакції  наказу  Мінфіну  від  23.01.2017  №9),  також  передбачено
застосування кодів виду цільового призначення земель відповідно до Наказу №548.

З метою реалізації рішень рад щодо встановлених ставок та пільг з плати за землю, а
також  уніфікованої  системи  декларування  податкових  зобов’язань,  слід  користуватися
інформацією з  Додатку 59,  в якому наведено порівняльну таблицю з відповідністю кодів
виду цільового призначення земельних ділянок до УКЦВЗ (Наказ №548).

Як зарахувати кошти на єдиний рахунок та сплатити з нього грошові
зобов’язання

Повідомляємо, що   єдиний рахунок – це рахунок, відкритий у центральному органі
виконавчої  влади,  що реалізує  державну політику у сфері  казначейського обслуговування
бюджетних  коштів,  для  центрального  органу  виконавчої  влади,  що  реалізує  державну
податкову політику, який може використовуватися платником податків для сплати грошових
зобов’язань  та/або  податкового  боргу  з  податків  та  зборів,  передбачених  Податкового
кодексу України (далі – ПКУ), єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування  (далі  –  єдиний  внесок)  та  інших  платежів,  контроль  за  справлянням  яких
покладено на контролюючі органи.

Норми встановлені п. 35 прим. 1.1 ст. 35 прим. 1 ПКУ.
Єдиний  рахунок  не  може  використовуватися  платником  податків  для  сплати

грошових  зобов’язань  та/або  податкового  боргу  з  податку  на  додану  вартість,  акцизного
податку  з  реалізації  пального  та  спирту  етилового,  а  також  для  сплати  частини  чистого
прибутку (доходу) до бюджету державними та комунальними унітарними підприємствами та
їх об’єднаннями.

З  початком  використання  єдиного  рахунку  платник  податків  зобов’язаний
здійснювати  сплату грошових зобов’язань  та/або  податкового боргу з  податків  та  зборів,
єдиного внеску, інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі
органи, через єдиний рахунок, крім випадків, передбачених абзацом другим п. 35 прим. 1.1
ст. 35 прим. 1 ПКУ (абзац перший п. 35 прим. 1.3 ст. 35 прим. 1 ПКУ).

Порядок  функціонування  єдиного  рахунка  та  виконання  норм  статті  35  прим.  1
Податкового  кодексу  України  центральними  органами  виконавчої  влади  затверджений
постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  29  квітня  2020  року  № 321  зі  змінами  та
доповненнями (далі – Порядок № 321).

Порядок  №  321  визначає  механізм  функціонування  єдиного  рахунка  для  сплати
грошових  зобов’язань  та/або  податкового  боргу  з  податків  і  зборів,  передбачених  ПКУ,
єдиного внеску, включаючи пеню та штрафи, відповідно до положень Закону України від 08
липня  2010  року  №  2464-VI  «Про  збір  та  облік  єдиного  внеску  на  загальнообов’язкове
державне  соціальне  страхування»  зі  змінами  та  доповненнями  та  інших  платежів,  що
визначені відповідним законодавством та контроль за справлянням яких покладено на ДПС,
заборгованості  з  інших  платежів  (далі  –  грошові  зобов’язання  та/або  податковий  борг
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(заборгованість)  з  податків  і  зборів,  єдиного  внеску  та  інших  платежів,  контроль  за
справлянням яких покладено на ДПС) та виконання норм ст. 35 прим. 1 ПКУ.

Для  сплати  грошових  зобов’язань  та/або  податкового  боргу  (заборгованості)  з
податків  і  зборів,  єдиного  внеску  та  інших  платежів,  контроль  за  справлянням  яких
покладено  на  ДПС,  в  Казначействі  на  ім’я  ДПС  в  установленому  порядку  відкривають
єдиний  рахунок  за  субрахунком  відповідно  до  плану  рахунків  бухгалтерського  обліку  в
державному секторі, затвердженого Мінфіном (абзац перший п. 5 Порядку №321).

Пунктом 6 Порядку № 321 визначено, що повідомлення про використання або про
відмову від використання єдиного рахунка подається платником в електронній формі через
Електронний кабінет у порядку, встановленому ст. 42 прим. 1 ПКУ.

Платник має право повідомити про використання або про відмову від використання
єдиного рахунка один раз протягом календарного року.

Якщо платник – юридична особа має відокремлені підрозділи, то повідомлення про
використання або про відмову від використання єдиного рахунка подає така юридична особа
за кожен відокремлений підрозділ.

Використання єдиного рахунка платником розпочинається з робочого дня, що настає
за днем подання ним повідомлення про використання єдиного рахунка.

У  разі  відмови  платника  від  використання  єдиного  рахунка  таке  використання
припиняється починаючи з 01 січня наступного календарного року на підставі повідомлення
про відмову від використання єдиного рахунка.

На  підставі  повідомлення  про  використання  єдиного  рахунка  ДПС  не  пізніше
наступного робочого дня після його подання платником включає такого платника до реєстру
платників, які використовують єдиний рахунок (абзац перший п. 7 Порядку № 321).

Пунктом  8  Порядку  №  321  встановлено,  що  ДПС  засобами  інформаційно-
телекомунікаційної  системи  ДПС  веде  єдину  картку  платника,  включеного  до  реєстру
платників, які використовують єдиний рахунок.

В  єдиній  картці  платника  відображаються  дані  про  платника  та  операції,  що
проводяться  з  коштами,  які  зараховані/перераховані/повернуті  (враховані)  на  єдиний
рахунок/з єдиного рахунка.

Інформація про рух коштів на єдиному рахунку доступна платнику в Електронному
кабінеті в актуальному стані.

Під час використання платником єдиного рахунка для сплати грошових зобов’язань
та/або  податкового  боргу  (заборгованості)  з  податків  і  зборів,  єдиного  внеску  та  інших
платежів, контроль за справлянням яких покладено на ДПС, відповідно до п. 35 прим. 1.3 ст.
35 прим.  1  ПКУ платник  не  має права  сплачувати  такі  кошти на  інші  рахунки,  відкриті
Казначейством для сплати грошових зобов’язань та/або податкового боргу (заборгованості) з
податків  і  зборів,  єдиного  внеску  та  інших  платежів,  контроль  за  справлянням  яких
покладено на ДПС (абзац перший п. 9 Порядку № 321).

Кошти, які сплачені на інші рахунки у випадку, передбаченому абзацом першим п. 9
Порядку  №  321,  вважаються  помилково  сплаченими  грошовими  зобов’язаннями  та
підлягають поверненню у порядку, визначеному ст. 43 ПКУ (абзац другий п. 9 Порядку №
321).

Пунктом 10 Порядку № 321 визначено, що для сплати грошових зобов’язань та/або
податкового боргу (заборгованості) з податків і зборів, єдиного внеску та інших платежів,
контроль за справлянням яких покладено на ДПС, на єдиний рахунок у національній валюті
зараховуються:

► кошти, сплачені платником з поточного та інших рахунків у банку;
► кошти, стягнуті з рахунків платника в банку органами ДПС;
► кошти, стягнуті у межах виконавчого провадження за податками і зборами, єдиним

внеском  та  іншими  платежами,  контроль  за  справлянням  яких  покладено  на  ДПС,  що
надійшли з депозитних рахунків органів державної виконавчої служби;

►  помилково  та/або  надміру  сплачені  суми  грошового  зобов’язання  та  пені  у
порядку, визначеному ст. 43 ПКУ;

► помилково та/або надміру сплачені суми єдиного внеску.



З єдиного рахунка кошти перераховуються:
► на бюджетні рахунки для зарахування надходжень та/або на небюджетні рахунки

органів ДПС, відкриті в Казначействі для зарахування єдиного внеску;
► на поточний рахунок платника в банку – помилково та/або надміру сплачені суми

грошового зобов’язання та пені у порядку, визначеному ст. 43 ПКУ, та помилково сплачені
суми єдиного внеску.

Для  зарахування  коштів  на  єдиний  рахунок  платник  заповнює  розрахунковий
документ  на  переказ  відповідно  до  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 № 666 із змінами та доповненнями
(абзац перший п. 11 Порядку № 321).

Згідно з п. 35 прим. 1.6 ст. 35 прим. 1 ПКУ реєстр платежів з єдиного рахунку в розрізі
окремого платника податків формується щоденно, крім вихідних,  святкових та неробочих
днів, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, у
межах коштів, сплачених на єдиний рахунок таким платником податків, та з урахуванням
наявних у такого платника сум помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань
відповідно до п. 35 прим. 1.8 ст. 35 прим. 1 ПКУ з дотриманням такої черговості сплати:

► у першу чергу – недоїмка з єдиного внеску;
►  у  другу  чергу  –  податковий  борг  у  межах  відповідного  податку  або  збору,

заборгованості з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі
органи,  згідно  з  черговістю  його  виникнення,  з  урахуванням  положень  п.  131.2  ст.  131
«Порядок сплати пені» ПКУ;

►  у  третю  чергу  –  грошові  зобов’язання,  визначені  на  підставі  податкових
повідомлень-рішень, у хронологічному порядку надходження розрахункових документів на
зарахування  коштів  на  єдиний  рахунок,  якщо  такі  розрахункові  документи  містять
інформацію про дату та номер відповідного податкового повідомлення-рішення;

► у четверту чергу – визначені  платником податку (податковим агентом)  грошові
зобов’язання із загальнодержавних податків та зборів, місцевих податків, єдиного внеску у
хронологічному порядку надходження розрахункових документів на зарахування коштів на
єдиний рахунок,  якщо такі  розрахункові  документи  містять  інформацію про призначення
відповідного платежу та його одержувача;

► у п’яту чергу – грошові зобов’язання із загальнодержавних податків та зборів у
хронологічному  порядку  надходження  податкових  декларацій  (розрахунків)  у  сумі
податкових зобов’язань відповідного податкового періоду, з урахуванням строків сплати;

►  у  шосту  чергу  –  грошові  зобов’язання  з  місцевих  податків  у  хронологічному
порядку надходження податкових декларацій (розрахунків)  у сумі податкових зобов’язань
відповідного податкового періоду, з урахуванням строків сплати;

►  у  сьому  чергу  –  інші  платежі,  контроль  за  справлянням  яких  покладено  на
контролюючі органи, у хронологічному порядку надходження розрахункових документів на
зарахування  коштів  на  єдиний  рахунок,  якщо  такі  розрахункові  документи  містять
інформацію про призначення відповідного платежу та його одержувача.

Для формування реєстру платежів з єдиного рахунка в розрізі окремого платника ДПС
керується  нормами  пп.  35  прим.  1.5,  35  прим.  1.7  ст.  35  прим.  1  ПКУ  з  урахуванням
черговості сплати, визначеної п. 35 прим. 1.6 ст. 35 прим. 1, п. 89.7 ст. 89 та п. 131.2 ст. 131
ПКУ (абзац п’ятнадцятий п. 16 Порядку № 321).

Відповідно  до  п.  17  Порядку  № 321  реєстр  платежів  з  єдиного  рахунка  в  розрізі
окремого платника у складі зведеного реєстру платежів з єдиного рахунка є підставою для
перерахування Казначейством платежів зазначеним у ньому отримувачам.

Після  підтвердження  Казначейством  факту  виконання  записів  реєстру  платежів  з
єдиного рахунка в розрізі окремого платника у складі зведеного реєстру платежів з єдиного
рахунка в порядку, визначеному пунктами 24, 26 – 28 Порядку № 321, дані такого реєстру
стають  доступними  для  перегляду  платником  через  електронний  кабінет  у  порядку,



передбаченому  ст.  42  прим.  1  ПКУ,  та  є  підставою  для  відображення  органами  ДПС в
інтегрованій  картці  платника  сум  надходжень  на  бюджетні  рахунки  для  зарахування
надходжень  та/або  на  небюджетні  рахунки  органів  ДПС,  відкриті  в  Казначействі  для
зарахування єдиного внеску.

Підписуйтесь  на  Telegram-канал Державної податкової служби Україниканал  Державної  податкової  служби  України
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