












 _______________________________________________________________Відділ комунікацій з громадськістю управління інформаційної взаємодії Головного  управління ДПС у Дніпропетровській області (територія обслуговування - Кам’янський регіон) повідомляє, що Законом України від 15 березня 2022 року №2120-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» внесено низку змін до Закону України від 08 липня 2010 року №2464-VІ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон №2464), зокрема розділ VІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону №2464 доповнено пунктом 9-20, згідно з положеннями якого роботодавці – платники єдиного податку, які обрали спрощену систему оподаткування – фізичні особи – підприємці, які належать до другої та третьої груп платників єдиного податку, а також юридичні особи, які належать до третьої групи платників єдиного податку (далі – Роботодавці), мають право за власним рішенням не сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) за найманих працівників, призваних під час мобілізації на військову службу до Збройних Сил України. 
Суми єдиного внеску, нараховані та не сплачені роботодавцями, визначеними абзацом першим п. 9-20 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону №2464, сплачуються за рахунок державного бюджету, крім періодів, у яких наймані працівники, визначені абзацом першим цього пункту, отримували доходи у вигляді грошового забезпечення, з яких було сплачено єдиний внесок за рахунок державного бюджету, 
У зв’язку з цим Міністерством фінансів України наказом від 04 липня 2022 року №189 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року №4», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 липня 2022 року за №804/38140 (далі – Наказ №189), враховуючи зміни, внесені наказом Мінфіну від 25 липня 2022 року №215 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 04 липня 2022 року №189», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України                          26 липня 2022 року за №835/38171 (далі – Наказ №215) (опубліковано в Офіційному віснику України від                      09 серпня 2022 року №61), було приведено у відповідність та викладено в новій редакції Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (далі – Розрахунок) та внесено зміни до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (далі – Порядок), затверджених наказом Мінфіну від                               13 січня 2015 року №4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30 січня 2015 року за №111/26556.
Відповідно до п.46.6 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ із змінами та доповненнями у разі якщо в результаті запровадження нового податку або зміни правил оподаткування змінюються форми податкової звітності, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, який затвердив такі форми, зобов’язаний оприлюднити нові форми звітності. 
До визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення. 
Оскільки Наказ №189 (враховуючи зміни, внесені Наказом №215) набув чинності з дня його офіційного опублікування (оприлюднено 09 серпня                2022 року), то звітувати за новою формою Розрахунку необхідно буде з 01 січня 2023 року (за IV квартал                    2022 року). 
Для податкових агентів юросіб встановлено формат оновленої єдиної звітності - J0500108, а для фізосіб - F0500108. 
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Державна податкова служба України

Головне управління ДПС у
Дніпропетровській області


До уваги платників!
Діє оновлена єдина звітність з ЄСВ, ПДФО, ВЗ з 1 січня 2023 року







  06  лютого 2023 року










Офіційний вебпортал Державної податкової 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»)


















