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Головне управління ДПС у Дніпропетровській області нагадує, що триває кампанія декларування громадянами доходів, отриманих протягом 2019 року. 
Порядок подання річної податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – Декларація) визначений статтею 179 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).
Звертаємо увагу, що Законом України від 17 березня 2020 року № 533-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» (далі – Закон № 533), який набрав чинності з 18.03.2020, внесено зміни до ПКУ у частині надання Декларації фізичними особами та сплати самостійно нарахованих ними у Декларації податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору.
Законом № 533 установлено, що Декларація за 2019 рік, визначена статтею 179 ПКУ, подається до 01 липня 2020 року, крім випадків, передбачених розділом IV ПКУ, коли така Декларація може бути подана пізніше цього строку. 
При цьому вимоги підпункту 49.18.4 статті 49 ПКУ у 2020 році не застосовуються, тобто граничний строк подання Декларації за 2019 рік з терміну до 01 травня подовжується до 01 липня поточного року.
Фізична особа зобов’язана самостійно до 01 жовтня 2020 року сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у поданій нею річній Декларації за 2019 рік. 
При цьому абзац перший пункту 179.7 статті 179 ПКУ у 2020 році не застосовується, тобто кінцевий строк сплати зобов’язань, зазначених у Декларації за 2019 рік, перенесено з терміну до 01 липня на термін до 01 жовтня поточного року.
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