
Настав час декларувати доходи за 2021 рік

Починаючи  з  січня  2022 року  стартувала  кампанія  декларування  громадянами
доходів,  одержаних  впродовж  2021 року.  Річну  податкову  декларацію  про  доходи  за
минулий  рік  зобов’язані  заповнити  і  подати  до  1  травня  2022 року  громадяни  та
самозайняті особи, котрі отримали доходи, з яких торік   не сплачено податок на доходи
фізичних осіб. 

Нагадуємо,  що  згідно  з  вимогами  Податкового  кодексу  України  обов’язковому
декларуванню підлягають: 

- доходи, з яких при нарахуванні або виплаті ПДФО не утримувався; 
- доходи від особи, яка не є податковим агентом (в тому числі від здачі в оренду

власного  рухомого  чи  нерухомого  майна,  продажу  власного  майна,  продажу  власної
сільгосппродукції фізичним особам, тощо); 

- 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; 

- додаткове благо, зокрема, дохід у вигляді основної суми боргу (кредиту) платника
податку,  прощеного  (анульованого)  кредитором  за  його  самостійним  рішенням,  не
пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, якщо його
сума перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік),
встановленої на 1 січня звітного податкового року; 

- доходи від продажу інвестиційних активів; 
- іноземні доходи. 
В зазначених випадках громадяни, зобов’язані подавати податкові декларації про

майновий стан і доходи. 
Проте  є  випадки,  коли  особи  можуть  подати  декларацію  добровільно,  аби

скористатися правом на податкову знижку. Так громадяни можуть повернути собі частину
сплаченого податку на доходи фізичних із заробітної плати минулого податкового року. 

Перелік  витрат,  дозволених  до  включення  до  податкової  знижки,  визначено
положеннями  статті  166  Податкового  кодексу.  Зокрема,  якщо  громадяни  сплачували
протягом року: 

-  за  навчання  закладам  освіти  за  себе  або  членів  сім’ї  першого  ступеня
споріднення; 

-  проценти за іпотечним житловим кредитом; 
-  суму  страхових  внесків,  премій  та  пенсійних  внесків  страховику-резиденту,

недержавному  пенсійному  фонду,  установі  банку  за  договорами  довгострокового
страхування життя,  недержавного  пенсійного забезпечення,  за  пенсійним контрактом з
недержавним пенсійним фондом, а також внесків на банківський депозитний рахунок, на
пенсійні вклади за себе або членів своєї сім’ї; 

- на будівництво (придбання) доступного житла; 
- оплату вартості державних послуг, пов’язаних з всиновленням дитини; 
- переобладнання транспортного засобу; 
- допоміжні репродуктивні технології. 
Варто  наголосити,  що  правом  на  податкову  знижку  громадяни  можуть

скористатися упродовж усього 2021 року. 
Отож,  громадянам,  які  отримували  у  2021 році  доходи,  з  яких  не  сплачено

податків, варто вже зараз спланувати своєчасне подання декларації про доходи. До того ж
в час карантинних обмежень все ж доцільно декларацію подавати в електронному вигляді
через Електронний кабінет , попередньо отримавши кваліфікований електронний підпис.
Адже так декларанти дбають про власну безпеку та захист своїх рідних.

Також  платник  податків  може  подати  декларацію  про  майновий  стан  і  доходи
особисто,  уповноваженою  на  це  особою  або  надіслати  поштою  з  повідомленням  про
вручення та з описом вкладення. У разі надсилання декларації поштою платник податку



зобов’язаний  здійснити  таке  відправлення  не  пізніше  ніж  за  п’ять  днів  до  закінчення
граничного строку подання податкової декларації. 

Одноразове (спеціальне) добровільне декларування: подання повторної декларації

У  разі  несплати  або  сплати  в  неповному  обсязі  суми  збору  з  одноразового
(спеціального)  добровільного  декларування,  зазначеної  в  одноразовій  (спеціальній)
добровільній декларації,  у встановлений строк Декларація вважається неподаною та на
декларанта не поширюються передбачені підрозд. 94 розд. ХХ ПКУ державні гарантії та
звільнення від відповідальності (абз. шостий п. 12 підрозд. 94 розд. ХХ ПКУ).

Разом з тим, згідно з п.  6 підрозд.  94 розд. ХХ ПКУ декларант,  який має намір
скористатися  одноразовим  (спеціальним)  добровільним  декларуванням  щодо  належних
йому активів фізичної особи, протягом визначеного періоду одноразового (спеціального)
добровільного  декларування  має  право  добровільно  подати  до  контролюючого  органу
Декларацію.

Отже, у разі несплати або сплати в неповному обсязі суми Збору, внаслідок чого
Декларація  була  визнана  не  поданою,  декларант  має  право  подати  повторно  таку
Декларацію,  оскільки  підрозд.  94 розд.  ХХ  ПКУ  не  містить  обмежень  щодо  подання
повторної звітної Декларації.

Платники Тернопільщини сплатили на соціальні гарантії майже 5 млрд
гривень 

«Минулого року суб’єкти господарювання Тернопілля сплатили майже 5 млрд грн
єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», –
повідомив  начальник  Головного  управління  ДПС  у  Тернопільській  області  Михайло
Яцина. Він додав, що порівняно з 2020 роком сплата зросла на 21 відсоток або плюс 866,3
млн гривень. 

Лише у грудні наші краяни спрямували до бюджету 550,5 млн грн єдиного внеску,
що на 70,9 млн грн більше, ніж торік або плюс 15 відсотків.

Михайло Яцина також зазначив, що єдиний внесок є джерелом наповнення фондів
соціального страхування, з яких здійснюються виплати пенсій, забезпечуються соціальні
гарантії  на  випадок  безробіття,  нещасних  випадків  на  виробництві  чи  професійних
захворювань. «Варто мати на увазі, що несплачений єдиний внесок призводить до втрати
страхового  стажу,  необхідного  для  призначення  пенсій  у  майбутньому.  Адже  періоди
роботи  зараховуються до страхового стажу лише за умови сплати страхових внесків у
сумі не меншій, ніж мінімальний, а з січня 2022 року це – 1430 гривень», – наголосив
посадовець. 

У чеках РРО/ПРРО необхідно відображати цифрове значення штрихкоду
марки акцизного податку при продажу подарункових наборів, які містять алкогольні

напої

Правові  засади  застосування  реєстраторів  розрахункових  операцій  та/або
програмних  реєстраторів  розрахункових  операцій  (далі  –  РРО/ПРРО)  у  сфері  торгівлі,
громадського  харчування  та  послуг  визначає  Закон  України  від 6  липня  1995  року
№ 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів  розрахункових операцій  у сфері  торгівлі,
громадського харчування та послуг» (далі – Закон № 265). Дія Закону № 265 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.

Статтею 8 Закону № 265 передбачено, що форма, зміст розрахункових документів,
порядок  реєстрації  та  ведення  розрахункових  книжок,  книг  обліку  розрахункових
операцій,  а  також  форма  та  порядок  подання  звітності,  пов’язаної  із  застосуванням
реєстраторів  розрахункових  операцій  та/або  програмних  реєстраторів  розрахункових
операцій  чи  використанням  розрахункових  книжок,  встановлюються  центральним
органом виконавчої  влади,  що забезпечує  формування та  реалізує  державну фінансову
політику.

Відповідно до пункту 2 розділу II Положення про форму та зміст розрахункових
документів/електронних розрахункових документів, затвердженого наказом Міністерства
фінансів  України  від  21.01.2016  № 13  (далі  –  Положення  № 13),  фіскальний  чек  має
містити обов'язкові реквізити.

Пунктом 3 розділу ІІ Положення № 13 передбачено, що рядки чека повторюються
відповідно  до  кількості  різних  найменувань  товарів  (послуг),  які  оплачені  за  одним
касовим чеком.

Наказом Міністерства фінансів України від 08.06.2021 № 329 «Про затвердження
Змін  до  Положення  про  форму  та  зміст  розрахункових  документів/електронних
документів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.06.2020 за № 832/36454
внесено зміни до форми та змісту розрахункових документів, які стосуються виключно
наявності  з  01.10.2021  року  у  фіскальних  касових  чеках  (які  формуються  всіма  без
виключення РРО/ПРРО) цифрового значення штрихового коду марки акцизного податку
на алкогольні напої.

Враховуючи  викладене  вище,  для  підакцизної  групи  товарів  встановлено
особливий режим програмування, який не передбачає можливості використовувати назву
однорідної  групи  (горілка,  вино,  сигарети  тощо),  а  вимагає  зазначати  в  чеках
РРО/програмних  РРО,  які  супроводжують  продаж  таких  товарів,  саме  найменування
конкретної  одиниці підакцизного товару, з обов’язковим відображенням в таких чеках,
окрім найменування, їх УКТ ЗЕД, ціни та кількості, у тому числі відображення реквізитів
марки  акцизного  податку  методом  ручного  введення  (для  РРО,  що  не  можуть  бути
доопрацьовані або використовуються без сканеру) або сканування штрихового коду марки
акцизного податку на алкогольні напої.

З урахуванням вимог чинного законодавства пропонуємо платникам податків з 1
жовтня 2021 року здійснювати продаж подарункових наборів, які містять алкогольні напої
(дві та більше пляшок в одному подарунковому наборі), з дотриманням вимог Закону №
265 та Положення № 13, яким визначено вичерпний перелік обов’язкових реквізитів для
розрахункового  документу  шляхом  відображення  у  ньому  цифрового  значення
штрихового коду марки акцизного податку (серії та номеру) кожної пляшки алкогольного
напою, які є в подарунковому наборі.

Тернопільський відділ організації роботи
організаційно – розпорядчого управління

Головного управління ДПС у Тернопільській області
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