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Державна податкова служба України
Головне управління ДПС у
Дніпропетровській області




ФОП – «спрощенці» першої групи з червня 2021 року сплачують єдиний податок і єдиний внесок







file_2.png


file_3.wmf


червень 2021 року
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Офіційний вебпортал Державної податковоїї  служби України: tax.gov.ua  
Інформаційно-довідковий департамент ДПС України: 0-800-501-007 
Гаряча лінія ДПС України «Пульс»: 0-800-501-007 (напрямок  «4»)
Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг: 
0-800-501-007 (напрямок «2»)



Відділ комунікацій з громадськістю управління інформаційної взаємодії (Павлоградський регіон) Головного управління ДПС у Дніпропетровській області інформує, що Законом України від         04 грудня 2020 року          № 1072-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», передбачені пільги для фізичних осіб – підприємців (ФОП) – платників єдиного податку першої групи. 
Так, платників єдиного податку першої групи тимчасово було звільнено: 
- від сплати єдиного податку за грудень 2020 року та січень – травень  2021 року (крім випадків порушення умов застосування першої групи платників єдиного податку) (п. 529 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України); 
- від нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (єдиний внесок) за періоди з 01 по 31 грудня 2020 року; з 01 по 31 січня, з 01 по 28 лютого, з 01 по 31 березня, з 01 по 30 квітня та з 01 по             31 травня 2021 року за себе. Такі особи можуть прийняти рішення про нарахування, обчислення та сплату єдиного внеску за зазначені періоди в розмірах та порядку, визначених Законом України від 08 липня            2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями. У такому разі інформація про сплачені суми зазначається у звітності про нарахування єдиного внеску. 
Крім того, для ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої групи платників єдиного податку та які не сплачували страхові внески за періоди з 01 по 31 грудня 2020 року; з       01 по 31 січня, з 01 по        28 лютого, з 01 по              31 березня, з 01 по             30 квітня та з 01 по            31 травня 2021 року такі періоди включаються до страхового стажу та вважається, що страхові суми було сплачено у розмірі мінімального страхового внеску, визначеного законодавством для кожного з таких періодів. 
Тобто, єдиний внесок та єдиний податок «спрощенці» першої групи мали можливість не сплачувати за грудень 2020 року та за січень – травень (включно)          2021 року. 
Отже, вперше такі ФОП сплачують єдиний податок у червні            2021 року, а єдиний внесок – у липні 2021 року. 







Ми в інтернет-просторі, приєднуйтесь! 

https://dp.tax.gov.ua/; 
https://www.facebook.com/tax.dnipropetrovsk/; 
https://www.youtube.com/channel/UCIxijADr1NbFo5dhZ3mQwVA 


  https://dp.tax.gov.ua/https://www.facebook.com/tax.dnipropetrovsk/https://www.youtube.com/channel/UCIxijADr1NbFo5dhZ3mQwVA
















	
	

