
Внесок для потреб армії від Тернопільщини – 387,5 млн гривень

Торік на потреби українського війська жителі Тернопільщини перерахували 387,5 млн
грн  військового  збору.  Порівняно  з  січнем-груднем  2020  року  приріст  збору  склав  22
відсотки, що на 70,9 млн грн більше.

Лише у грудні минулого року наші краяни сплатили 47,8 млн грн військового збору.
А це «плюс» 2,7 млн грн до очікуваних та 9,1 млн грн до грудня 2020 року.

За  словами  в.о.  начальника  Головного  управління  ДПС  у  Тернопільській  області
Сергія  Бабія,  кожен  житель  Тернопільського  краю,  хто  отримує  офіційну  зарплату  чи
декларує  доходи,  може  впевнено  стверджувати,  що  фінансово  підтримує  національне
військо.  «Адже  з  легальних  статків  сплачується  військовий  збір,  який  надходить  до
загального фонду держбюджету, а тоді – на підтримку армії. До того ж закон передбачає, що
з доходів фізичних осіб обов’язково справляється цей платіж», – повідомив посадовець.

#запитуєте_відповідаємо

Чи потрібно репетитору подавати декларацію про майновий стан і доходи?

Нагадуємо, що деклараційна кампанія – 2022 триває. Декларування доходів пов'язано
із виконанням фізичними особами-платниками податку на доходи фізичних осіб вимог ст.
67 Конституції та норм Податкового кодексу.

Якщо  викладач-репетитор  не  є  фізичною особою-підприємцем,  але  постійно  надає
репетиторські послуги фізичним особам, то він зобов'язаний включити суму таких доходів
до  загального  річного  оподатковуваного  доходу  та  подати  податкову  декларацію  за
наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок з таких доходів.

Податкову декларацію про майновий стан і  доходи за 2021 рік таким викладачам-
репетиторам слід подати до 1 травня 2022 року.

Правила ведення обліку товарних запасів

Інформуємо,  що  Порядок  ведення  обліку  товарних  запасів  для  фізичних  осіб  –
підприємців, у тому числі платників єдиного податку, затверджений наказом Міністерства
фінансів України від 03.09.2021 №496, визначає правила ведення обліку товарних запасів та
поширюється на фізичних осіб – підприємців, у тому числі платників єдиного податку (далі –
ФОП),  які  відповідно  до  Закону  України  від  06  липня  1995  року  №265/95-ВР  «Про
застосування  реєстраторів  розрахункових  операцій  у  сфері  торгівлі,  громадського
харчування та послуг» із змінами та доповненнями  зобов’язані вести облік товарних запасів
та  здійснювати  продаж  лише  тих  товарів,  що  відображені  в  такому  обліку,  та  осіб,  які
фактично здійснюють продаж товарів (надання послуг) та/або розрахункові операції в місці
продажу (господарському об’єкті) такого ФОП.

Пунктом  1  розд.  II  Порядку  №496  встановлено,  що  облік  товарних  запасів
здійснюється ФОП шляхом постійного внесення до Форми ведення обліку товарних запасів
інформації  про  надходження  та  вибуття  товарів  на  підставі  первинних  документів,  які  є
невід’ємною частиною такого обліку.

Форма  обліку  визначена  додатком  до  Порядку  №496  та  передбачає  заповнення,
зокрема,  графи  8  «Вибуття  товару  (продаж  товарів  в  безготівковій  формі,  внутрішнє
переміщення,  знищення  або  втрата,  повернення  товару  постачальнику,  використання  на
власні потреби)».

Відповідно до п.п. 5 п. 3 розд. ІІ Порядку №496 у графі 8 Форми обліку зазначається
загальна  вартість  товару  відповідно  до  первинного  документа  про  вибуття  товарів  (крім
даних  щодо  продажу  через  реєстратор  розрахункових  операцій/програмний  РРО.
Вибуттям товарів для цілей Порядку №496 вважається:

- продаж товарів з розрахунком в безготівковій формі, який здійснено у встановлених
законодавством випадках без застосування РРО/ПРРО;



-  внутрішнє  переміщення  товару  між  належними  одній  ФОП  місцями  продажу
(господарськими об’єктами) та/або місцями зберігання;

- знищення або втрата товару;
- повернення товару постачальнику;
- використання товарів на власні потреби.

Як покупець може отримати фіскальний чек за оплачені через ПРРО товари
(послуги)?

Повідомляємо, що розрахунковий документ може бути створений в паперовій та/або
електронній формі (у  тому числі, але не виключно, з відтворюванням на дисплеї пристрою,
на  якому  встановлений  програмний  реєстратор  розрахункових  операцій  QR-коду,  який
дозволяє особі здійснювати його зчитування та ідентифікацію з розрахунковим документом
за  структурою  даних,  що  в  ньому  міститься,  та/або  надсиланням  електронного
розрахункового  документа  на  наданий  такою  особою  абонентський  номер  або  адресу
електронної пошти) (Закон України від 20 вересня 2019 року № 128-IX «Про внесення змін
до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг» та інших законів України щодо детінізації розрахунків в
сфері торгівлі і послуг»).

Звертаємо  увагу,  що  з  01 січня  2022  року  перелік  суб’єктів  господарювання,  які
повинні застосовувати РРО та/або програмні РРО, значно розширився.

Відтепер застосування РРО та/або програмних РРО стало обов’язковим для платників
єдиного податку другої – четвертої груп незалежно від обсягу доходу за умови здійснення
ними розрахункових операцій.

Водночас,  відповідно  до  законодавчих  вимог,  РРО  або  програмні  РРО  не
застосовують платники єдиного податку першої групи.
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