
 

 

 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Управління комунікацій 

04151, м. Київ – 151, вул. Народного Ополчення, 5а 

телефон (факс) 246-23-40 

 

Анулювання реєстрації платника ПДВ, що реорганізується шляхом 

приєднання, злиття, перетворення, поділу чи виділення 

Порядок анулювання реєстрації платників ПДВ визначено ст. 184 Податкового 

кодексу України та регламентовано розд. V Положення про реєстрацію 

платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства 

фінансів України від 14.11.2014 № 1130, який зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 17.11.2014 за № 1456/26233 із змінами і доповненнями.  

Згідно з п.п. «б» п. 184.1 ст. 184 ПКУ реєстрація діє до дати анулювання 

реєстрації платника податку, яка проводиться шляхом виключення з реєстру 

платників податку і відбувається у разі, якщо особа, зареєстрована як платник 

податку, прийняла рішення про припинення та затвердила ліквідаційний 

баланс, передавальний акт або розподільчий баланс відповідно до 

законодавства за умови сплати суми податкових зобов’язань із податку у 

випадках, визначених розділом V ПКУ.  

Пунктом 5.2 Положення № 1130 вствановлено, що анулювання реєстрації 

згідно з п.п. «б» п. 184.1 ст. 184 ПКУ може бути ініційоване платником ПДВ – 

юридичною особою після складання комісією з припинення (комісією з 

реорганізації, ліквідаційною комісією) або ліквідатором ліквідаційного балансу, 

передавального акта або розподільчого балансу у разі реорганізації платника 

ПДВ відповідно до законодавства шляхом приєднання, злиття, поділу та 

перетворення (якщо датою державної реєстрації юридичної особи, утвореної в 

результаті перетворення, є дата завершення перетворення).  

Таким чином, підлягає анулюванню реєстрація платника ПДВ, який 

реорганізується шляхом приєднання, злиття, поділу та перетворення (у випадку 

якщо датою державної реєстрації юридичної особи, утвореної в результаті 

перетворення, є дата завершення перетворення). Реєстрація платника ПДВ, що 

реорганізується шляхом виділу, анулюванню не підлягає.  

ГУ ДФС у Київській області 

 

У разі зміни місця податкової адреси ФОП - платника єдиного податку, 

необхідно зареєструвати нову книгу обліку доходів 

Головне управління ДФС у Київській області повідомляє, що облік доходів 

платники єдиного податк уведуть у книзі обліку доходів.     Порядок ведення 

книги обліку доходів платників єдиного податку першої і другої груп та 

платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на 

додану вартість, та Порядок ведення книги обліку доходів і витрат платників 

єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану 



вартість,затверджені наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 

579 (далі – Порядки).  

Книга обліку доходів (доходів і витрат) ведеться за вибором платника податку в 

паперовому або електронному вигляді.     У разі обрання платником податку 

ведення книги в паперовому вигляді книга прошнурована та пронумерована 

безоплатно реєструється в контролюючому органі.  

Книга засвідчується підписом керівника або заступника керівника 

контролюючого органу та скріплюється печаткою. 

У разі обрання платником податку ведення книги в електронній формі 

контролюючий орган за основним місцем обліку реєструє заяву про обрання 

способу ведення книги в електронній формі в реєстрі поданих заяв та протягом 

3 робочих днів формує і надсилає платнику податку повідомлення про 

реєстрацію книги із зазначенням реєстраційного номера книги та дати її 

реєстрації.  

Дані книги заповнюються у гривнях з копійками та використовуються 

платником податку для заповнення податкової декларації платника єдиного 

податку. 

У разі зміни податкової адреси (місця проживання), пов’язаної зі зміною 

адміністративного району, фізичній особі – підприємцю – платнику єдиного 

податку необхідно зареєструвати нову книгу у контролюючому органі за 

новиммісцем обліку. У разі зміни податкової адреси (місця проживання) в 

межах одного адміністративного району фізична особа – підприємець – платник 

єдиного податку продовжує здійснювати записи наростаючим підсумком у 

зареєстрованій книзі.  

ГУ ДФС у Київській області 

 

Обчислення та сплата податку на нерухоме майно 

Головне управління ДФС у Київській області нагадує, що платниками податку 

на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є фізичні та юридичні 

особи, у тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або 

нежитлової нерухомості.  

Базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік (п.п. 266.6.1 п. 266.6 

ст. 266 ПКУ).  

Враховуючи норми чинного законодавства, податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, з об’єктів нежитлової нерухомості сплачується: 

юридичними особами - поквартально протягом 2019 року; фізичними особами – 

у 2019 році за 2018 рік.  

Юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня 

звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за 

місцезнаходженням об’єкта оподаткування декларацію за встановленою 

формою, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.  

Фізичним особам контролюючий орган за місцем  податкової адреси (місцем 

реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) 

періодом (роком), надсилає (вручає) податкове/податкові повідомлення-

рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити, 

зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з 



об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості за 2018 рік за ставками та з 

використанням пільг, які були законодавчо визначені у цей період.  

Пільгові розміри майна, на які не застосовується ставка податку, становлять:  

-для квартири/квартир незалежно від їх кількості – 60 кв. м  

-для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – 120 кв. м  

-для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі 

одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та 

житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), – 180 кв. м. ( п.266.4 

статті 266 Податкового кодексу України).  

Пільги з податку на нерухомість для фізичних осіб не застосовуються до:  

- об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів 

перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої ПКУ;  

- об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою 

одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у 

підприємницькій діяльності).  

Органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, 

подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта 

житлової та/або нежитлової нерухомості інформацію щодо ставок та наданих 

пільг юридичним та/або фізичним особам зі сплати податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки.  

ГУ ДФС у Київській області 

 

Обчислення та сплата транспортного податку 

Головне управління ДФС у Київській області нагадує платникам податків, що 

об’єктом оподаткування транспортним податком є 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. 

Така вартість визначається Міністерством  економічного, соціального розвитку 

і торгівлі станом на 1 січня податкового (звітного) року виходячи з марки, 

моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу пального. 

Щороку до 1 лютого податкового (звітного) року Міністерство  економічного, 

соціального розвитку і торгівлі на своєму офіційному веб-сайті розміщує 

перелік легкових автомобілів, 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.  

Перелік містить дані щодо цих автомобілів: марка, модель, рік випуску, об’єм 

циліндрів двигуна, тип пального.  

Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 

25000 грн.  за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування.  

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.  

Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів оподаткування здійснюється 

контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.  

Фізичним особам податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату 

суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) 



контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня базового 

податкового (звітного) періоду (року).  

Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується 

фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право 

власності на такий об'єкт. Контролюючий орган надсилає податкове 

повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про 

перехід права власності.  

Юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня 

звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за 

місцем реєстрації об'єкта оподаткування декларацію з розбивкою річної суми 

рівними частками поквартально.  

Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація 

юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення 

права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в 

якому виникло право власності на такий об'єкт.  

Податок сплачується за місцем реєстрації об'єктів оподаткування:  

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового 

повідомлення-рішення;  

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, 

що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій 

декларації.  

ГУ ДФС у Київській області 

 

Інформацію щодо платників, у яких є податковий борг можна переглянути 

на веб-порталі ДФС 

Головне управління ДФС у Київській області інформує, що на  офіційному веб-

порталі ДФС в електронному сервісі «Дізнайся більше про свого бізнес-

партнера» зазначається інформація про наявність загального боргу платника 

податків.  

Інформацію щодо наявності податкового боргу у платника податків можна 

перевірити, ввівши його код ЄДРПОУ або точну назвув одне з полів  і система 

здійснить пошук по ряду баз даних, доступних для публічного використання та 

повідомить про результати пошуку.  

Оновлення інформації на веб-порталі щодо стану розрахунків платника 

податків з бюджетом (про наявність заборгованності) відбувається щоденно, 

крім вихідних та святкових днів, після проведення розрахунків зведених 

показників в центральній базі даних за результатами попереднього 

банківського дня.  

Меню «Стан розрахунків з бюджетом» приватної частини Електронного 

кабінету надає платнику податків шляхом використання електронного 

цифрового підпису, що сертифікований у будь-якому акредитованому центрі 

сертифікації ключів, доступ до своїх особових рахунків із сплати податків, 

зборів та інших платежів.  

Разом з цим,  на офіційному веб-порталі ДФС щомісячно оприлюднюється 

інформація про платників податків, які мають податковий борг. З цією 

інформацією можна ознайомитись за посиланням: Головна/Відкриті 

дані/Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.  



ГУ ДФС у Київській області 

 

Правильно заповнюйте платіжні документи на сплату ЄСВ 

Головне управління ДФС у Київській області повідомляє що  заповнення 

платіжних документів на сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування (далі – ЄВ) визначено Порядком заповнення 

документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних 

платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на 

додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів, 

затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24.07.2015 № 666. 

При сплаті єдиного внеску поле «Призначення платежу» розрахункового 

документа заповнюється таким чином:  

у полі № 1 – зазначається службовий код («*»);  

у полі № 2 – друкується розділовий знак «;» та код виду сплати («101» – Сплата 

суми єдиного внеску);  

у полі № 3 – друкується розділовий знак «;» та код за ЄДРПОУ платника, який 

здійснює сплату;  

у полі № 4 – друкується розділовий знак «;» та роз’яснювальна інформація про 

призначення платежу;  

у полі № 5 – друкується розділовий знак «;», поле не заповнюється;  

у полі № 6 – друкується розділовий знак «;», поле не заповнюється;  

у полі № 7 – друкується розділовий знак «;», поле не заповнюється.     

Відповідно до п. 15 додатка 7 до Інструкції про безготівкові розрахунки в 

Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління НБУ  від 

21.01.2004 №22 із змінами та доповненнями, при заповненні реквізита 

«Отримувач»: 

- зазначається повне або скорочене найменування отримувача, яке міститься в 

Єдиному державному реєстрі або в Єдиному банку даних юридичних осіб,або в 

реєстраційному документі;  

-  зазначається прізвище, ім’я, по батькові отримувача, що відповідає прізвищу, 

імені, по батькові отримувача, яке містить паспорт громадянина України (або 

інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України 

може бути використаним на території України для укладення правочинів);  

-  під час сплати платежів до бюджету зазначаються найменування (повне або 

скорочене) відповідної установи, на ім’я якої відкрито рахунки для зарахування 

надходжень до державного та/або місцевих бюджетів, найменування території 

та код бюджетної класифікації.  Зазначений порядок розповсюджується і на 

платників ЄВ. 

При цьому, відповідно до част.6  ст. 9 Закону № 2464 для зарахування ЄВ в 

органах  казначейської служби відкриваються в установленому порядку 

небюджетні рахунки відповідному органу доходів і зборів. 

Єдиний внесок не належить до доходів бюджету, тому код бюджетної 

класифікації не вказується, а у полі «Отримувач» платіжного доручення 

зазначаються найменування органу ДФС та його код ЄДРПОУ.  

ГУ ДФС у Київській області 

 



Податок за земельну ділянку, надану у власність ФО – засновнику 

фермерського господарства для ведення фермерського господарства 

сплачує така фізична особа 

Головне управління ДФС у Київській області повідомляє, що  платниками 

земельного податку є, зокрема, власники земельних ділянок та 

землекористувачі, а об’єктами оподаткування – земельні ділянки, які 

перебувають у власності або користуванні - ст.ст. 269, 270 ПКУ. 

Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного 

кадастру.  

Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня 

виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.  

Права власності/користування земельними ділянками повинні бути оформлені 

та зареєстровані відповідно до законодавства.  

Відповідно до ст.125 Земельного кодексу України, право власності на земельну 

ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної 

ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав. 

Оскільки платником земельної ділянки є власник земельної ділянки, то фізична 

особа - засновник фермерського господарства, що отримала 

правовстановлюючий документ на земельну ділянку, в якому визначено цільове 

призначення земельної ділянки – для ведення фермерського господарства, 

сплачує земельний податок за вказану земельну ділянку.  

Нагадуємо, що нарахування сум земельного податку фізичним особам 

здійснюється контролюючими органами за місцем знаходження земельної 

ділянки, які надсилають (вручають) платникові за місцем його реєстрації до 01 

липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення суми 

податку - п. 286.5 ст. 286 ПКУ.  

ГУ ДФС у Київській області 

 

Заповнення уточненого Податкового розрахунку форми № 1ДФ 

Головне управління ДФС у Київській області інформує платників, що порядок 

заповнення податковими агентами  уточненого Податкового розрахунку сум 

доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з 

них податку  за  формою № 1ДФ є таким же, як  і порядок заповнення звітного 

нового  Податкового розрахунку ф. №1ДФ (затверджені наказом Міністерства 

фінансів України від 13.01.2015 №4). 

Звітний новий та уточнюючий податкові розрахунки подаються на підставі 

інформації з попередньо поданого податкового розрахунку і містять 

інформацію лише за рядками й реквізитами, які уточнюються. Для заповнення 

також використовується інформація з повідомлень про виявлені помилки, які 

відправляються контролюючими органами до податкового агента. 

Коригування показників розд. I:  

-для виключення одного помилкового рядка з попередньо введеної інформації 

потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 9 указати «1» - на 

виключення рядка;  

-для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі 

його графи і у графі 9 указати «0» - на введення рядка;  



Тобто, для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно виключити 

помилкову інформацію та ввести правильну інформацію, тобто повністю 

заповнити два рядки, один з яких виключає попередньо внесену інформацію, а 

другий вносить правильну інформацію. У такому разі в першому рядку в графі 

9 указується «1» - рядок на виключення, а в другому – «0» - рядок на введення.  

Коригування показників розд. II:  

підрозділ «Оподаткування процентів»:  

для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку 

«Оподаткування процентів - виключення**» потрібно повторити всі графи 

помилкового рядка, а в рядку «Оподаткування процентів» відобразити 

правильну інформацію;  

підрозділ «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею»:  

для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку 

«Оподаткування виграшів (призів) у лотерею - виключення***» потрібно 

повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку «Оподаткування виграшів 

(призів) у лотерею» відобразити правильну інформацію;  

підрозділ «Військовий збір»:  

для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку 

«Військовий збір - виключення****» потрібно повторити всі графи 

помилкового рядка, а в рядку «Військовий збір» відобразити правильну 

інформацію.  

ГУ ДФС у Київській області 

 

До уваги громадян! Київська митниця ДФС надає роз’яснення щодо 

процедури визначення країни походження транспортних засобів 

В доповнення до інформації Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України (лист від 01.11.2016 №4315-07/34849-03) щодо підтвердження країни 

походження товарів, які входять до переліку заборонених до ввезення на митну 

територію України (ПКМУ від 30.12.2015 №1147 «Про заборону ввезення на 

митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації» зі 

змінами та доповненнями), доведеної до митниць листом ДФС від 14.11.2016 

№36438/7/99-99-19-03-02-17, повідомляємо про порядок визначення 

походження транспортних засобів, що ввозяться громадянами у разі відсутності 

одного з документів про походження, визначених статтею 43 Митного кодексу 

України (далі – Кодекс).  

Згідно з частиною дев’ятою статті 43 Кодексу до додаткових відомостей про 

країну походження товару належать відомості, що містяться в товарних  

накладних, пакувальних листах, відвантажувальних специфікаціях, 

сертифікатах (відповідності, якості, фітосанітарних, ветеринарних тощо), 

митній декларації країни експорту, паспортах, технічній документації, 

висновках-експертизах відповідних органів, інших матеріалах, що можуть бути 

використані для підтвердження країни походження товару.  

У зв’язку з цим ідентифікаційний номер транспортного засобу (далі – VIN-код), 

який являє собою структуроване поєднання літеро-цифрових позначень, що 

надається виробником транспортному засобу з метою його ідентифікації та 

містить інформацію про географічну зону та країну виробництва (заводу-

виробника), належить до додаткових відомостей про країну походження товару.  



З урахуванням наведеного, для підтвердження того, що транспортні засоби не 

заборонені до ввезення в Україну, громадяни декларують країну походження 

транспортних засобів (крім тих, на які запроваджено особливі види мита) на 

підставі відомостей, що містяться в VIN-коді, інформація про який зазначається 

у технічному паспорті на транспортний засіб або в інших документах та 

декларується у графі  митної декларації.  

У графі 44  митної декларації документ про походження транспортних засобів, 

складений компетентною особою/організацією відповідно до його VIN-коду, 

зазначається за кодом «7017».  

Звертаємо увагу, якщо у органу доходів і зборів є підстави для підозри в тому, 

що товар походить з країни, товари якої заборонені до переміщення через 

митний кордон України згідно із законодавством України, то документ, що 

підтверджує країну походження товару, має подаватися обов’язково (частина 

друга статті 44 Кодексу).  

ГУ ДФС у Київській області 

 

Ліцензії при імпорті та експорті алкогольних напоїв, тютюнових виробів 

та пального 

Головне управління ДФС у Київській області повідомляє, що відповідно до 

ст.15 Закону України від 19.12.1995 №481/95-ВР «Про державне регулювання 

виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних 

напоїв, тютюнових виробів та пального» імпорт,  експорт алкогольних напоїв і 

тютюнових виробів здійснюються суб’єктами господарювання всіх форм 

власності без ліцензій. Оптова торгівля на території України алкогольними 

напоями та тютюновими виробами здійснюється за наявності у суб’єктів 

господарювання всіх форм власності ліцензії на оптову торгівлю алкогольними 

напоями та тютюновими виробами.  

Оптова торгівля пальним та зберігання пального здійснюються суб’єктами 

господарювання усіх форм власності за умови наявності у них ліцензії.  

Імпорт або експорт пального здійснюється суб’єктом господарювання за 

наявності у нього  ліцензії на право виробництва або зберігання, або оптової чи 

роздрібної торгівлі пальним.  

ГУ ДФС у Київській області 

 

Повідомлення за ф. № 20-ОПП про об’єкти оподаткування по 

відокремлених підрозділах 

Головне управління ДФС у Київській області інформує, що відокремлені 

підрозділи юридичних осіб: філії, представництва, які згідно з п. 15.1 ст. 15 

ПКУ є платниками податків, зобов’язані стати на облік у контролюючих 

органах та повідомляти про всі об’єкти оподаткування, що знаходяться у них на 

 балансі, шляхом подання до контролюючого органу повідомлення за ф. № 20-

ОПП.  

Юридична особа подає до контролюючого органу повідомлення за ф. № 20-

ОПП та інформує про всі об’єкти оподаткування крім тих, відомості щодо яких 

надані до відповідних контролюючих органів відокремленими підрозділами 

такої юридичної особи.  



У разі закриття відокремленого підрозділу, відокремлений підрозділ подає до 

контролюючого органу повідомлення за ф. № 20-ОПП з інформацією про 

закриття об’єктів оподаткування, а юридична особа – повідомлення за ф. № 20-

ОПП з інформацією про відкриття об’єктів оподаткування, що не 

припиняються із закриттям відокремленого підрозділу. Так само подаються 

повідомлення і у разі передачі об’єкта відокремленого підрозділу на баланс 

іншого відокремленого підрозділу чи юридичної особи, або якщо внаслідок 

організаційних чи інших змін об’єкт перестав бути об’єктом оподаткування 

відокремленого підрозділу.  

Інформація з повідомлення за ф. № 20-ОПП вносяться до Єдиного банку даних 

юридичних осіб:  

- не пізніше наступного робочого дня після їх надходження до контролюючого 

органу засобами електронного зв’язку в електронній формі (про результати 

опрацювання документу платнику направляється в електронному вигляді 

квитанція 2);  

-  не пізніше 15 днів (30 днів для великих за обсягом) від дня їх надходження до 

контролюючого органу на паперових носіях.  

Інформацію про об’єкти оподаткування платники податків можуть переглянути 

у приватній частині Електронного кабінету.  

ГУ ДФС у Київській області 

 

Утриманий ПДФО до бюджету не сплачений - права на податкову знижку 

немає 

 Головне управління ДФС у Київській області нагадує, що податкова знижка – 

це документально підтверджена сума витрат платника податку-резидента у 

зв'язку з придбанням товарів, робіт чи послуг у резидентів-фізичних або 

юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його 

загального річного оподатковуваного доходу.  

Статтею 78 Бюджетного кодексу України та Порядком інформаційної взаємодії 

Державної фіскальної служби України, її територіальних органів, Державної 

казначейської служби України, її територіальних органів, місцевих фінансових 

органів у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру 

сплачених сум грошових зобов’язань та пені визначено, що поверненню з 

бюджету підлягають надміру або помилково сплачені суми грошових 

зобов’язань.  

Податковим кодексом України (п.43.6 ст.43)встановлено, що повернення 

помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань платникам податків 

здійснюється з бюджету, у який такі кошти були зараховані.  

Для розрахунку сум податку на доходи фізичних осіб, які підлягають 

поверненню платнику податку з бюджету у зв’язку з реалізацією ним права на 

податкову знижку, застосовується сума сплаченого, тобто зарахованого до 

відповідного бюджету податку, а не нарахованого (утриманого) податковим 

агентом.  

Таким чином, якщо податковий агент утримав, але не перерахував податок на 

доходи фізичних осіб до бюджету, то фізична особа не має права на податкову 

знижку.  

ГУ ДФС у Київській області 



 

Порядок надання сімейним фермерським господарствам додаткової 

фінансової підтримки 

Постановою Кабінету Міністрів України від 22.05.2019  №565 затверджено 

Порядок надання сімейним фермерським господарствам додаткової фінансової 

підтримки через механізм доплати на користь застрахованих осіб – 

членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Постанова №565 набирає 

чинності з 01 січня 2020 року. 

Порядком визначено механізм надання сімейним фермерським господарствам 

додаткової фінансової підтримки через запровадження доплати на користь 

застрахованих осіб – членів/голови сімейного фермерського господарства 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 

Прийняте рішення сприятиме розвитку такої форми господарювання, як сімейні 

фермерські господарства. 

З повним текстом Постанови №565 можна ознайомитись на Єдиному веб-

порталі органів виконавчої влади «Урядовий портал» за посиланням: 

https://www.kmu.gov.ua/…/pro-zatverdzhennya-poryadku-nadann…  

ГУ ДФС у Київській області 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.kmu.gov.ua%2Fua%2Fnpas%2Fpro-zatverdzhennya-poryadku-nadannya-simejnim-fermerskim-gospodarstvam-dodatkovoyi-finansovoyi-pidtrimki-cherez-mehanizm-doplati-na-korist-zastrahovanih-m-220519%3Ffbclid%3DIwAR0paqkmc6mrOGqQusmTTlfe7qJYwEZiNoXZTaPDrpue6uiTZoyqilLrKOg&h=AT0oM7amSkbm1QcA-QebGeXtylkyTsrfalD5FghG7XsAI33oA4II9KSfbGGgQYMqCrlhiIrVzrowIyHibDuMvrfHPSbu2FVUxxnrsZ3ssiEPvRmUUJZuXCibJSCyeNNo1LVFcQBZrfLnj48HgsJOQ-iGbo30k-o7_8r1AodSXDwXWlj-4_M8nkXUs4DPbXYZQouczFsDGtk

