Черговий семінару для платників податків Великоновосілківського району

Нещодавно, фахівцями Мар’їнського управління Головного управління ДПС у
Донецькій області було проведено семінар для платників податків
Великоновосілківського району на тему «Актуальні питання адміністрування податків та
зборів. Легалізація заробітної плати та трудових відносини. Новації у сфері застосування
реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО). Електронні сервіси ДПС».

Під час семінару слухачів проінформували про новації, які запроваджуються з
введенням в дію Закону України від 16 січні 2020 року № 466 «Про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення
технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (далі - Закон №
466) щодо оподаткування доходів фізичних осіб та фізичних осіб – підприємців та
спрощеної системи оподаткування.

Також фахівці Мар’їнського управління повідомили, що із 27.07.2020 наказом
Міністерства фінансів України від 24.06.2020 року №323 затверджено Зміни до Порядку
обліку платників податків і зборів, яким удосконалено порядок подачі повідомлення про
об'єкти оподаткування за ф. № 20-ОПП.

Змінами передбачено, що відокремлені підрозділи юридичної особи подають
інформацію до контролюючого органу за основним місцем обліку про об'єкти
оподаткування, які знаходяться на їх балансі. При цьому, юридична особа інформує про
всі об'єкти оподаткування, крім тих, відомості щодо яких надані відокремленими
підрозділами такої юридичної особи до відповідних контролюючих органів..

Повідомленням за ф. № 20-ОПП надається інформація про всі об'єкти оподаткування,
що є власними, орендованими або переданими в оренду.

Відтепер, під час надання повідомлень за ф. № 20-ОПП має застосовуватися принцип
укрупнення інформації, яка надається про об'єкт оподаткування (наприклад, при подачі
інформації про об'єкти оподаткування – офіс, склад, магазин, які розташовані в одному
офісному центрі за одною адресою буде достатньо надати інформацію за одним із типів
об'єктів оподаткування, перелічивши у найменуванні: офіс, склад, магазин).

1/3

Черговий семінару для платників податків Великоновосілківського району

Інформація про однотипні (за видом, використанням, станом та видом права власності)
автомобільні транспортні засоби, які не є пунктами пересувної роздрібної торгівлі,
громадського харчування або послуг, інших ніж пасажирські та вантажні перевезення,
може бути подана в повідомленні за ф. № 20-ОПП як узагальнена з типом об'єкта
оподаткування &quot;автомобільні транспортні засоби&quot; та зазначенням кількості
таких транспортних засобів в графі &quot;Реєстраційний номер об'єкта
оподаткування&quot;.

Старший державний інспектор Великоновосілківської державної податкової інспекції
Володимир Папазов нагадав платникам податків, що 01.08.2020, відповідно до вимог За
кону України від 20.09.2019 р. №128-ХІ
«Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових
операцій (далі –РРО) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших
законів України щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг, суб’єкти
господарювання розпочали застосовувати програмні РРО під час здійснення
розрахункових операцій.

Фіскальний сервер забезпечує фіскалізацію чеків в он-лайн режимі з програмними
РРО.

Тобто для фіскалізації розрахункових операцій як альтернативу касовим апаратам
можна застосовувати програмні РРО, які встановлені на гаджети.

Володимир Папазов повідомив, що для надання інформаційної підтримки суб’єктам
господарювання, які розпочинають застосовувати програмні РРО, роботу
Контакт-центру ДПС подовжено до 20 год. 00 хв. У разі виникнення технічних,
методологічних запитань необхідно звертатись за телефоном 0 800 501 007.
Зауваження/пропозиції щодо функціоналу Фіскального сервера, його АРІ та
безкоштовних програмних РРО можна направляти на адресу: prro@tax.gov.ua . Окрім
того консультацію щодо роботи програмних РРО можна отримати в центрах
обслуговування платників. Також консультації з питань впровадження програмних РРО
надаються в Головному управлінні ДПС у Донецькій області за телефонами : +38 (099)
98 66 405;
+38 (097) 25 85 912.

На завершення семінару податківці відповіли численні питання платників та запросили
їх до участі в наступних семінарах, які проводяться щомісячно.
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