Внесено зміни до Податкового кодексу зміни до Податкового кодексу України та інших законів Укр

Мар’їнське управління Головного управління ДПС у Донецькій області інформує.

Законом України від 13 травня 2020 року № 591-ІХ «Про внесення змін до Податкового
кодексу України та інших законів України щодо додаткової підтримки платників податків
на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення
короновірусної хвороби (COVID-19)» (далі-Закон № 591-ІХ) внесено зміни, зокрема, до:

• розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України від 02 грудня
2010року № 2755-УІ із змінами і доповненнями (далі - Кодекс) в частині.

звільнення від оподаткування податком на доходи фізичних осіб, що утримується з
доходів у вигляді доплат до заробітної плати, які нараховані за періоди з 01 по 31 травня
та з 01 по 30 червня 2020 року медичним та іншим працівникам закладів охорони
здоров’я державної та/або комунальної власності, які безпосередньо зайняті у ліквідації
епідемії та здійсненні заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та лікуванні пацієнтів із випадками
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;

звільнення від оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором
з 02 квітня 2020 року доходів у вигляді допомоги по частковому безробіттю на період
карантину, які виплачуються (надаються) роботодавцем;

продовження по останній календарний день місяця, в якому завершується дія
карантину.

періоду, в якому за вчинені порушення податкового законодавства не застосовуються
штрафні санкції та пеня, крім санкцій за:

порушення вимог до договорів довгострокового страхування життя чи договорів
страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема страхування
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додаткової пенсії,

відчуження майна, що перебуває у податковій заставі, без згоди контролюючого
органу,

порушення вимог законодавства в частині:

обліку, виробництва, зберігання та транспортування пального, спирту етилового,
алкогольних напоїв та тютюнових виробів,

цільового використання пального, спирту етилового платниками податків, обладнання
акцизних складів витратомірами-лічильниками та/або рівномірами-лічильниками,

здійснення функцій, визначених законодавством у сфері виробництва і обігу спирту,
алкогольних напоїв та тютюнових виробів, пального,

здійснення суб’єктами господарювання операцій з реалізації пального або спирту
етилового без реєстрації таких суб'єктів платниками акцизного податку, порушення
нарахування, декларування та сплати ПДВ, акцизного податку, рентної плати;

зупинення перебігу строків, встановлених ст. 56 Кодексу (в частині процедури
адміністративного оскарження) щодо скарг платників податків (крім скарг щодо
законності декларування заявленого до відшкодування з бюджету ПДВ та/або з
від’ємного значення з ПДВ), що надійшли (надійдуть) по останній календарний день
місяця (включно), в якому завершується дія карантину;

мораторія на проведення документальных та фактичних перевірок по останній
календарний день місяця (включно) карантина, в якому завершується дія карантина,
крім:
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документальних позапланових перевірок з підстав, визначених підпунктом 78.1.8
пункту 78.1 статті 78 Кодексу (щодо законності декларування заявленого до
відшкодування з бюджету ПДВ та/або з від’ємного значення з ПДВ, яке становить більше
100000 гривень),

фактичних перевірок в частині порушення вимог законодавства в частині: обліку,
ліцензування, виробництва, зберігання та транспортування пального, спирту етилового,
алкогольних напоїв та тютюнових виробів,

цільового використання пального та спирту етилового платниками податків,

обладнання акцизних складів

витратомірами-лічильниками та/або

рівномірами-лічильниками,

здійснення функцій, визначених законодавством у сфері виробництва і обігу спирту
етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, пального, з підстав, визначених
підпунктами 80.2.2, 80.2.3 та 80.2.5 пункту 80.2 статті 80 Кодексу.

• розділу VІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 08 липня
2010року № 2464-VІ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування» із змінами та доповненнями (далі - Закон № 2464), в частині:

звільнення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування (далі - єдиний внесок) за себе фізичних осіб - підприємців, осіб, які
провадять незалежну професійну діяльність, та членів фермерського господарства на
період з 1 по 31 травня 2020 року;
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продовження по останній календарний день місяця, в якому завершується дія
карантину:

періоду, в якому за вчинені порушення законодавства по єдиному внеску не
застосовуються штрафні санкцій та пеня,

мораторію на проведення документальних перевірок правильності нарахування,
обчислення та сплати єдиного внеску.

З оновленою редакцією тексту Кодексу та Закону № 2464 Ви можете ознайомитися
скориставшись розділом «Нормативні та інформаційні документи» Загальнодоступного
інформаційно-довідкового ресурсу.
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