
Закон України від 16 січня 2020 року № 466-IX- що нового?

Подільске управління ГУ ДПС в Одеській області продовжує
розгляд змін та доповнень, внесених  Законом України від
16.01.2020 № 466–ІХ «Про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків,
усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому
законодавстві» (далі- Закон №466) до Податкового  кодексу
України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ (далі –ПКУ), а саме:

- змінено терміни подання звітності у разі ліквідації для
приватних підприємців на загальній системі оподаткування

 

Законом №466 внесено зміни та доповнення до ПКУ зокрема, до пункту 177.11 статті 177 ПКУ.

Так, фізичні особи, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної
особи - підприємця за її рішенням, подають податкову декларацію за останній базовий податковий (звітний) період, в
якій відображаються виключно доходи від проведення підприємницької діяльності, у строки, встановлені ПКУ для
місячного податкового періоду.

Тобто, фізичній особі необхідно буде подати таку податкову декларацію протягом 20 календарних днів після
закінчення місяця, у якому відбулося таке припинення (у попередній редакції п. 177.11 ст. 177 ПКУ – протягом 30
календарних днів з дня проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності);

- змінено перелік витрат підприємцям на загальній системі
оподаткування

Законом №466 внесено зміни до п.п. 177.4.3 ст. 177 ПКУ щодо переліку витрат фізичної особи - підприємця на
загальній системі оподаткування.

До переліку витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів включаються, зокрема:

- суми податків, зборів, пов’язаних з проведенням господарської діяльності такого підприємця;

- суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірах і порядку, встановлених
законом;

- платежі, сплачені за одержання ліцензій на провадження певних видів господарської діяльності підприємцем,
одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, пов’язаних з господарською діяльністю підприємця.

Разом з тим, до складу витрат не включаються:

- ПДВ для фізичної особи – підприємця, зареєстрованого як платник ПДВ,

- акцизний податок,



- податок на доходи фізичних осіб (далі-ПДФО) з доходу від господарської діяльності,

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з об’єктів житлової нерухомості (до змін було податок на
майно).

Нагадаємо, що об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб підприємців на загальній системі
оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручкою у
грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю
такої фізичної особи – підприємця (п. 177.2 ст. 177 ПКУ);

- зміни по податку на доходи фізичних осіб (ПДФО)

Законом №466 передбачено низку змін до ПКУ, які стосуються ПДФО, зокрема:

Не оподатковуються ПДФО (ст. 164 - ст.165 ПКУ):

- відшкодування моральної шкоди в розмірі, визначеному рішенням суду, але не вище чотирикратного розміру
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

- суми пенсій, розмір яких перевищує 10 розмірів прожиткового мінімуму;

- сума страхових (регламентних) виплат, страхових відшкодувань, що здійснюються Моторним (транспортним)
страховим бюро України (сума не може перевищувати розмір шкоди, фактично заподіяної вигодонабувачу
(бенефіціару), що визначається за звичайними цінами на дату такої страхової виплати).

 

Зміни в оподаткуванні продажу нерухомості:

- оподаткування за ставкою 18% доходу, отриманого платником податку від продажу протягом звітного податкового
року третього та наступних об’єктів нерухомості. Перший об’єкт на рік залишається за нульовою ставкою, другий – за
ставкою 5% (п.172.2 ст.172 ПКУ) ;

- звільняється від сплати 5% ПДФО під час продажу об’єкт незавершеного будівництва за умови перебування такого
майна у власності платника податку понад три роки (п.172.1 ст.172 ПКУ) .

 

Відповідальність за неподання (несвоєчасне подання) форми №1ДФ.

За неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не в повному обсязі, з недостовірними
відомостями або з помилками податкового розрахунку за формою №1ДФ застосовується штраф в розмірі 1020
грн (було 510 грн), за повторне порушення протягом року - 2040 грн (було 1020 грн).

Більш детально із Законом №466 можна ознайомитись за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/466-IX

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/466-IX

