За який звітний період потрібно подавати оновлений звіт з єдиного
податку?
Як відомо, з 05.05.2017 року декларація єдиноподатника зазнала
несуттєвих змін. Але зміни все ж внесені, тож виникають питання, за який
перший період потрібно його подавати?
Головне, що цього робити за другий квартал не потрібно – Наказ Мінфіну
«Про затвердження Змін до наказу Міністерства фінансів України від 19 червня
2015 року № 578» від 17.03.2017 р. № 369 (далі – Наказ № 369) опублікували 5
травня 2017 року, а тому за нормами пп. 46.6 та пп.291.4 ПКУ нову декларацію
потрібно буде використовувати вже за результатами трьох кварталів 2017 року.
Це для єдинщиків 3-ї групи. І представники інших груп взагалі повинні
використовувати цю форму за результатами 2018 року (хоча податківці можуть
виразити інше бачення).
Більше того, навіть платники 3-ї групи скоріш за все подаватимуть нову
форму за результатами півріччя 2017 року. Таких рекомендацій від податківців
ми очікуємо найближчим часом.
Що змінилося?
Для єдинщиків 1 та 2 групи нічого не змінилося – форма така ж.
Зміни в основному стосуються 3-ї групи. Головне – в формі декларації
нарешті проставлено правильні ставки єдиного податку. Чекали на це більше
двох років: замість старих «2 %» і «4 %» у формі прописали 3 % (для платників
ПДВ) і 5 % (для неплатників ПДВ).
Також поправили визначення пені, яку єдиноподатник самостійно
нараховує собі при виправленні помилки (в ряд. 17 декларації). Пеню рахують
за правилами із пп. 129.1.3 ПКУ:
1) через 90 календарних днів після граничного строку сплати (якщо
виправлення відбудеться раніше, пені не сплачуєте)
2) з розрахунку 100 % (а не 120 %) річних облікової ставки НБУ за кожен
день прострочення.
Цікаво, що для фізосіб-підприємців такої правки по пені не зробили, хоча
по суті вони потрібні. Для фізосіб немає відмінностей порівняно з юриками..
Найбільше зміни зачепили платників єдиного податку 4 групи. У ряд. 1.1
— 1.4 і 2 декларації їм потрібно вказувати всі земельні ділянки в межах одного
органу місцевого самоврядування (один код за КОАТУУ) з однаковою
нормативно-грошовою оцінкою в одному рядку.
Якщо ж оцінка різна (а код КОАТУУ однаковий), розраховувати податок
слід у різних рядках.
Є ще правка по пені, аналогічна описаній вище.
А ще в додатку до декларації потрібно вказувати точну дату оформлення
документів на землю і реєстрації прав на землю у форматі «дата, місяць, рік».
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