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З 01 січня 2022 розмір мінімальної заробітної плати - 6500грн., розмір прожиткового
мінімуму для працездатних - 2481грн.
Максимальний обсяг для ФОП – платників ЄП:
І група - 1085500грн.,
ІІ група - 5421000грн.,
ІІІ група – 7585500грн.
Розмір податків та ЄСВ для ФОП у 2022 році:
ФОП І групи - ЄП - 248,1 грн. на місяць, ЄСВ - 1430грн. на місяць,;
ФОП ІІ групи - ЄП- 1300,0 грн. на місяць, ЄСВ - 1430,0грн. на місяць;
ФОП ІІІ групи - ЄП - 5% доходу, або 3% доходу та ПДВ, ЄСВ - 1430,0грн. на місяць.

ФОП загальної системи оподаткування - ПДФО - 18% від чистого доходу та військовий збір
1,5% від чистого доходу, ЄСВ – 22% від чистого доходу, але не менше мінімальної - 1430,0
грн. та не більше максимальної суми страхового внеску – 21450,0грн. на місяць.
Звертаємо увагу, що ФОП - платники ЄП І-ІІ груп у складі річної, а ФОП - платники ЄП ІІІ
групи у складі податкової декларації платника ЄП за IV квартал подають відомості про суми
ЄВ, нарахованого і сплаченого за звітний рік.
Для платників ЄП ІУ групи запроваджено ставку податку з 1 га сільськогосподарських угідь,
на яких розташовані будівлі, споруди с/г товаровиробників (ЮО та ФО), віднесені до
підкласу «Будівлі для птахівництва» (код 1271.2) Державного класифікатора будівель та
споруд ДК 018-2000, або для с/г угідь, які використовуються для обслуговування таких
будівель, споруд - 50% бази оподаткування.

Зміни у застосуванні РРО/ПРРО з 01 січня
2022 року
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Головне управління ДПС у Київській області інформує, що з 01 січня 2022 всі ФОП –
платники ЄП ІІ-ІУ груп, незалежно від виду діяльності та обсягу доходів мають
використовувати РРО або ПРРО при продажу товарів, робіт/послуг у разі здійснення
розрахункових операцій (розрахунки готівкою чи банківською картою), крім таких:
Не обов’язкове застосування РРО/ПРРО з 01 січня 2022 для:




ФОП - платників ЄП І групи;
ФОП - платників ЄП ІІ-ІУ груп, які здійснюють роздрібну торгівлю на території села
товарами (крім підакцизних товарів), за умови не перевищення граничного розміру
річного обсягу розрахункових операцій 167 розмірів МЗПлати (у 2022 - 1085500 грн.).

Ця норма не застосовується за наявності хоча б однієї з таких умов:
-така роздрібна торгівля здійснюється в торговельному об’єкті, в якому також здійснюється
торгівля підакцизними товарами;
-такими ФОП також здійснюється дистанційна торгівля, зокрема, через Інтернет;
-сільськими радами та радами ОТГ прийнято рішення про обов 'язкове застосування на
території села РРО та або ПРРО.




РРО/ПРРО та РК не застосовуються при здійсненні розрахунків за послуги виключно
за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування та/або сервісів
переказу коштів (продукти банку) - п.14 ст. 9 Закону України №265.
Із переліку окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові операції
без РРО/ПРРО з використанням РК та КОРО виключено такі форми діяльності як:

- надання побутових послуг хімічного чищення;
- страхування майнових та особистих ризиків ФО, яке проводиться страховими агентами за
межами приміщення страховика;
- організація прийому та обслуговування туристів в Україні, розрахунки за які проводяться у
безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків), та надання
туристичних та екскурсійних послуг за умови проведення розрахунків за межами
стаціонарних приміщень суб ’єктів туристичної та екскурсійної діяльності.




На законодавчому рівні для СГ встановлено обов’язок при застосуванні РРО/ПРРО
зазначати у розрахункових документах цифрове значення штрихового коду марки
акцизного податку (серія та номер) при роздрібній торгівлі алкогольними напоями;
Зменшено вдвічі розмір фінансової санкції за реалізацію товарів, які необліковані у
встановленому порядку або за ненадання під час перевірки документів, які
підтверджують такий облік у місці продажу (господарському об’єкті).

Звертаємо увагу, що у разі встановлення перевіркою фактів:
- проведення розрахункових операцій з використанням РРО/ПРРО чи РК на неповну суму
вартості проданих товарів/послуг;
- непроведения розрахункових операцій через РРО/ПРРО;
- невідповідність на місці проведення розрахунків суми готівкових коштів сумі коштів,
зазначеній у денному звіті РРО, більше ніж на 10% мінімальної з/пл, встановленої на 1 січня
податкового року, а при використанні РК - загальній сумі продажу за розрахунковими
квитанціями, виданими з початку робочого дня;
- невидача (в паперовому та/або електронному вигляді) відповідного розрахункового
документа, що підтверджує виконання розрахункової операції, або проведення її без
використання РК на окремому господарському об’єкті СГ, загрожує штрафом у розмірі:

-100% вартості проданих з порушеннями товарів/послуг - за порушення, вчинене вперше;
-150% вартості проданих з порушеннями товарів/послуг - за кожне наступне порушення.

Мінімальне податкове зобов ’язання для
ФОП загальної системи оподаткування та
платників ЄП - власників землі та
землекористувачів с/г угідь
Деражнянська ДПІ Головного управління ДПС у Хмельницькій області
повідомляє, що відповідно до змін до Податкового кодексу України, які
набрали чинності з 01 січня 2022 року, ПКУ доповнено статтею 38 прим 1
«Визначення мінімального податкового зобов'язання».
Отже, починаючи зі звітного періоду за 2022 рік, платники податку
зобов'язані у складі податкової декларації за податковий (звітний) рік подавати
додаток з розрахунком загального мінімального податкового зобов'язання.
ФОП загальної системи оподаткування та платники ЄП, які є власниками,
орендарями, користувачами (в т.ч. на умовах емфітевзису) земельних ділянок,
віднесених до с/г угідь, які здійснюють виробництво власної с/г, а також голови
сімейних ФГ у складі річної податкової декларації за 2022 рік зобов'язані
подавати додаток з розрахунком загального мінімального податкового
зобов'язання (МПЗ).
На позитивну різницю між сумою загального МПЗ та загальною сумою
сплачених податків/зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок
платник зобов'язаний збільшити визначену в річній декларації суму податку
(ПДФО чи ЄП), що підлягає сплаті до бюджету, та сплатити збільшену суму
податку до бюджету.
Звертаємо увагу, що ФОП – платники ЄП ІІІ групи, які є платниками ПДВ,
облік доходів і витрат ведуть за типовою формою та в порядку, що встановлені
Міністерством фінансів України.
ФОП - платники ЄП ІІІ групи ведуть облік доходів і витрат від
виробництва та реалізації власної с/г продукції окремо від обліку доходів і
витрат від інших видів підприємницької діяльності.

Які ФОП - платники єдиного податку
повинні вести облік товарних запасів та

підтверджувати походження товарів
документами?
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Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що вимоги наказу Міністерства
фінансів України від 03.09.2021 №496 «Про затвердження Порядку ведення обліку товарних
запасів для фізичних осіб - підприємців, у тому числі платників єдиного податку»
поширюються на:
ФОП - платників єдиного податку другої - четвертої груп, які здійснюють:
- реалізацію технічно-складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;
- реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення;
- реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння,
дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння;
- ФОП - платників єдиного податку третьої групи, які зареєстровані платниками податку на
додану вартість;
- ФОП на загальній системі оподаткування, які здійснюють діяльність у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг.

Фізичні особи - підприємці, які є платниками єдиного податку ІІ-ІУ груп та не зареєстровані
платниками податку на додану вартість (крім тих, які провадять діяльність з реалізації
технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, а також
лікарських засобів та виробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів з
дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного
утворення та напівдорогоцінного каміння), не зобов’язані вести облік товарних запасів та
підтверджувати облік та походження товарів документами - п.12 ст.3 Закону № 265.
Ведення обліку товарних запасів або якогось іншого додаткового обліку не передбачено
також для платників єдиного податку І групи.

Власникам землі та землекористувачам визначено коефіцієнт індексації
нормативної грошової оцінки земель за
2021 рік
Деражнянська ДПІ звертає увагу, що нормативна грошова оцінка земель є
базою оподаткування земельним податком та застосовується для розрахунку
річної суми орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної
власності, а також є базою оподаткування для платників єдиного податку ІУ
групи.
Відповідно до пункту 9 підрозділу 6 розділу ХХ «Перехідні положення»
Податкового кодексу України індекс споживчих цін, що використовується для
визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель,
застосовується із значенням 100 відсотків:
 за 2017-2022 роки – для сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних
насаджень, сіножатей, пасовищ та перелогів);
 за 2017-2020 роки – для земель населених пунктів та інших земель
несільськогосподарського призначення.
За інформацією Державної служби статистики України, індекс споживчих
цін за 2021 рік становив 110,0%.
Відповідно значення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки
земель і земельних ділянок за 2021 рік становить:
 для сільськогосподарських угідь (рілля, багаторічні насадження, сіножаті,
пасовища перелоги) – 1,0;
 для земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського
призначення – 1,1.
Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується
кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки
земель. Коефіцієнти індексації нормативної грошової оцінки земель становлять:
1996 рік – 1,703, 1997 рік – 1,059, 1998 рік – 1,006, 1999 рік – 1,127, 2000 рік –
1,182, 2001 рік – 1,02, 2005 рік – 1,035, 2007 рік – 1,028, 2008 рік – 1,152, 2009
рік – 1,059, 2010 рік – 1,0, 2011 рік – 1,0, 2012 рік – 1,0, 2013 рік – 1,0, 2014 рік –
1,249, 2015 рік – 1,433 (крім сільськогосподарських угідь) та 1,2 для
сільськогосподарських угідь (рілля, перелоги, сіножаті, пасовища, багаторічні

насадження), 2016 рік – для сільськогосподарських угідь (рілля, перелоги,
сіножаті, пасовища, багаторічні насадження) – 1,0, для земель
несільськогосподарського призначення – 1,06, 2017 рік – 1,0, 2018 рік – 1,0,
2019 рік – 1,0, 2020 рік – 1. Нормативна грошова оцінка земель за 2002, 2003,
2004 та 2006 роки не індексувалася.

