ДПС
про
особливості
анулювання статусу платника
ЄП
На практиці спрощена система може виявитись далеко не
спрощеною. Недотримання умов перебування на спрощеній системі
оподаткування може мати наслідком анулювання реєстрації
платника єдиного податку за рішенням податкового органу. І це
може стати великою несподіванкою для суб’єкта господарювання
та може мати серйозні фінансові наслідки.
До прикладу – коли платник єдиного податку допустив
існування податкового боргу у довоєнний час у розмірі, що
перевищує суму, визначену абзацом третім п. 59.1 ст. 59 ПКУ,
на кожне перше число місяця протягом двох послідовних
кварталів.
ДПС в такому випадку скасовує реєстрацію платника єдиного
податку з першого числа місяця, наступного за кварталом, у
якому допущено порушення.
При цьому слід звернути увагу, що Податковим кодексом
України не встановлено граничного строку для прийняття
податковим органом рішення про анулювання. Для зазначеного
достатньо встановленого перевіркою порушення.
Саме така позиція ДПС у роз’ясненні від 18.11.2022
№14789/6/99-00-24-01-03-06 (наведено нижче).
Відтак, суб’єкт господарювання вважатиме, що перебуває на
спрощеній системі оподаткування, однак податковий орган
перерахує його доходи та податки так, як слід оподатковувати
на загальній системі оподаткування. Що може бути дуже сумно.
Враховуючи все наведене, платнику єдиного податку слід бути
належно обачним під час застосування спрощеної системи

оподаткування.

Компанія Вікторія

Індекс інфляції жовтня 2022
становить 102,5%
Інфляція на споживчому ринку у жовтні 2022р. порівняно із
вереснем 2022р. становила 2,5%, з початку року – 24,8%.
Базова інфляція в жовтні 2022р. порівняно із вереснем 2022р.
становила 1,9%, з початку року – 20,1%.
Зміни цін
(у % до попереднього місяця)

На споживчому ринку в жовтні ціни на продукти харчування та
безалкогольні напої зросли на 4,2%. Найбільше (на 60,5%)
подорожчали яйця. На 11,3–2,3% зросли ціни на сало, овочі,
фрукти, м’ясо та м’ясопродукти, безалкогольні напої, рибу та
продукти з риби, сири, масло, молоко. Водночас на 4,8%
подешевшали продукти переробки зернових.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на
0,9%, у т.ч. на тютюнові вироби – на 1,0%, алкогольні напої –
на 0,8%.

Одяг і взуття подорожчали на 1,9%, зокрема, взуття – на 2,1%,
одяг – на 1,7%.
Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 1,2% відбулося у
першу чергу за рахунок подорожчання послуг лікарень на 1,8% та
амбулаторних послуг – на 1,6%.
Ціни на транспорт зросли на 0,8% в основному через
подорожчання транспортних засобів на 1,5%. Водночас на 5,1%
подешевшав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

Таким чином, індекс інфляції жовтня 2022 року в Україні
становить 102,5%
Крім того, у жовтні 2022 року в Україні також були актуальними
наступні економічні показники:
Мінімальна заробітна плата (міс.), з жовтня 2022
року (змінилась з 01.10.2022)

6700
грн.

Розміри МЗП в Україні з 1991 року (зведена таблиця)
Облікова ставка НБУ (змінилась 03.06.2022)

25,0%

Зміни облікової ставки в Україні з 1992 року
(зведена таблиця)

За даними Державної служби статистики України
Компанія Вікторія

Додатково:
Зведена таблиця індексів інфляції (індексів споживчих цін) за
період з 1991 по 2022 рік

Дати опублікування індексів інфляцій у 2022 році

Графік зміни індексів інфляції (споживчих цін)
2018-2022
Chart by Visualizer

Графік динаміки інфляції по роках, 2001-2022

Чи можна внести зміни до
призначення
платежу
виконаного
платіжного
доручення?
Питання уточнення інформації, вказаної у реквізиті
“Призначення платежу” виконаного платіжного доручення
вирішується сторонами у порядку, узгодженому між ними, без
участі банку. Зазначене підтверджується листом Національного
Банку України від 9 червня 2011 року N 25-111/1438-7141 “Про
заміну інформації у реквізиті “Призначення платежу”, яким
встановлено, що після списання коштів з рахунку платника
питання щодо уточнення інформації, зазначеної у реквізиті
“Призначення платежу”, вирішується між сторонами без участі
банку. Визначальним у змісті наведених законодавчих норм,
якими регулюються правильність заповнення платіжного
доручення, є те, що вони регулюють правовідносини між банком
та платником, у той час, як зміна волевиявлення у

розпорядженні коштами є господарськими правовідносинами та
визначається цивільно-правовими угодами, укладеними між
сторонами.
Саме така позиція і Верховного Суду КАС в справі
№1.380.2019.003363, Постанова від 17 лютого 2022 року
(провадження К/9901/34472/20).
Принагідно нагадуємо, що АО «Західна Правозахисна Група», –
юридичний партнер «VICTORY GROUP», ASSC., надає професійні
послуги оскарження рішень податкових органів.
Загалом це охоплює як процедуру адміністративного
оскарження, так і судового.
Ви зможете отримати комплексну послугу щодо оскарження.
Переваги АО «Західна Правозахисна Група»:
– досвідчені юристи, податкові консультанти;
– напрацьовані вдалі кейси з оскарження;
– наданню послуги передує детальний аналіз ситуації,
моделювання її розвитку і податкове планування;
– налагоджені процеси дистанційної, комфортної та безпечної
для Замовника комунікації;
– справедлива та розумна ціна вартості послуг та ін.
Заповніть

форму

зворотного

зв’язку

і

ми

надішлемо

розрахунок вартості послуг юридичного супроводу.
Форма зв’язку

Ваше ім'я (обов'язково)

Ваш email (обов'язково)

Ваш номер телефону (обов'язково)

Вам

Ваше повідомлення
Відправити

Наші контакти:
Номери телефонів: +38(050)-404-87-30; +38(098)-793-77-77,
електронна пошта: office@vg.ua
АО “ЗАХІДНА ПРАВОЗАХИСНА ГРУПА”,
Група Компаній Вікторія

ПРРО
iNNOVATE!
4Web
–
сучасний
програмний
реєстратор
Партнер Компанії Вікторія – Сервісний Центр РРО отримав
04.10.2022
підтвердження статусу Авторизованого центру
підтримки користувачів ПРРО iNNOVATE! 4Web
Територія дії сертифіката: територія України
Строк дії авторизації до 31.12.2023.
Інформація про підтвердження статусу Авторизованого центру
підтримки користувачів ПРРО iNNOVATE! 4Web підтверджується
також на офіційній сторінці розробника за наступною адресою
[перейти]
Сертифікація підтверджує, що ТОВ “Сервісний Центр РРО”
володіє тонкощами роботи з ДПС, підакцизними товарами,
податковими ставками, касовою дисципліною.

Фахівці ТОВ “Сервісний Центр РРО” виконають замовлення із
встановлення, розгорнення ПРРО,
проведуть необхідні
налаштування, нададуть консультації. Замовнику залишиться лише
займатися своїм основним бізнесом – торгувати та залучати
клієнтів.
Швидке замовлення консультації з встановлення та роботи
ПРРО iNNOVATE! 4Web
ТОВ “Сервісний Центр РРО відкритий до партнерства!
РРО - це пристрої або рішення, що мають використовувати
підприємці для фіксації продажів та інших операцій з готівкою
в торгівлі, сфері послуг, громадського харчування та ін. На
відміну від звичайних принтерів чеків, РРО зберігають
інформацію про розрахункові операції у фіскальній пам'яті, де
її неможливо змінити або видалити, і передають звітні дані до
ДПС України.
Використання РРО в Україні є обов'язковою умовою для ведення
бізнесу роздрібних мереж, багатьох мінімаркетів, магазинів,
аптек, кафе та ресторанів, в роботі ФОП, при продажу "технічно
складних товарів", в автоматах самообслуговування та ін.
Касові апарати
Касові апарати
Спеціалізовані РРО
Спеціалізовані РРО
Індикатори клієнта
Індикатори клієнта
Мобільні фіскальні реєстратори
Мобільні фіскальні реєстратори
Фіскальні реєстратори
Фіскальні реєстратори

Обрані продукти

Договір з ЦСО на щомісячне обслуговування РРО
Договір з ЦСО на щомісячне обслуговування РРО
300.00грн.

Cash&Cloud Касовий сервер
Cash&Cloud Касовий сервер
35.00грн.
Пошук продуктів
Мій обліковий запис
Відстеження замовлень
Уподобання
Кошик
Показувати ціни в: UAH
▼

Всі пропозиції Сервісного Центру
РРО можна переглянути в ІнтернетМагазині за посиланням [перейти].
Знижки надаються
індивідуально!

за

умовами

акції

Контакти Сервісного Центру РРО:
телефон: +38(050)-404-87-38
електронна пошта: rro@vg.ua

ЗАМОВИТИ ON-LINE

Зверніть увагу, додатково Ви зможете замовити зі знижкою!

• електронні ключі ДП “Дія” та програмне забезпечення для
подання електронної звітності «Соната»;
• послуги бухгалтерського обслуговування для підприємств та
податкового супроводу для підприємців (послуги з
бухгалтерського та податкового аутсорсингу);
• консультації з оптимізації та планування податкового
навантаження. Вибору оптимальної системи оподаткування;
• послуги аутстафінгу (лізинг персоналу, як елемент
оптимізації оформлення працівників);
• виготовлення документів по охороні праці;
• постановку на облік РРО та отримання ліцензії на торгівлю
алкогольними та тютюновими виробами;
• ліцензійне антивірусне програмне забезпечення Zillуa!
• реєстрацію торгової марки (знаку на товари, послуги);
• реєстрацію юридичних осіб інших організаційно-правових
форм; отримання довідок, витягів з державних реєстрів;
• виготовлення дозволів на розміщення зовнішньої реклами в м.
Чернівці;
• підготовку договорів та ін. юридичних документів. Супровід
та представництво в судах, органах державної та місцевої
влади та управління.

У разі, якщо Вас зацікавила пропозиція, звертайтесь в зручний
для Вас спосіб
тел.: +38(050)-404-87-38; електронна пошта: rro@vg.ua

Митний
брокер:
послуги
оформлення вантажу. Чернівці,
Порубне, Вадул Сірет
Партнер Компанії Вікторія – ДП „ЦЕНТР РЕЄСТРАЦІЙНИХ ПОСЛУГ ТА
ДОЗВІЛЬНИХ
ПРОЦЕДУР”
є
професійним
митним
декларантом, отримав дозвіл на провадження митної брокерської
діяльності та включений в реєстр 11.02.2019, серія запису
АА002540 №2291.
Для оформлення вантажу декларанту слід підготувати:
1.
2.
3.
4.
5.

Контракт ЗЕД;
Інвойс;
CMR;
Фітосанітарний сертифікат;
Сертифікат Eur.1.

Щодо кожної із наведених позиції митним брокером нашої
компанії може бути надана компетентна професійна консультація
та допомога. За потреби також можуть бути надані супутні
послуги: юридичні, бухгалтерські, представницькі.
ДП „ЦЕНТР РЕЄСТРАЦІЙНИХ ПОСЛУГ ТА ДОЗВІЛЬНИХ ПРОЦЕДУР” в першу
чергу спеціалізується на наданні послуг з оформлення саме
сільськогосподарської продукції.
За визначенням, наведеним у п.п. 14.1.234 п. 14.1 ст. 14
Податкового кодексу України:
сільськогосподарська

продукція/сільськогосподарські

товари

–

це

продукція/товари, що підпадають під визначення груп 1 – 24 Українського
класифікатора товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі – УКТ ЗЕД),

якщо при цьому такі товари (продукція) вирощуються, відгодовуються,
виловлюються, збираються, виготовляються, виробляються, переробляються
безпосередньо виробником цих товарів (продукції), а також продукти обробки
та переробки цих товарів (продукції), якщо вони були придбані або вироблені
на власних або орендованих потужностях (площах) для продажу, переробки або
внутрішньогосподарського споживання.

До сільськогосподарської
товари:

продукції

відносяться

наступні

– живі тварини; продукти тваринного походження, зазначені у групах 01 – 05
УКТ ЗЕД;
– продукти рослинного походження, зазначені у групах 06 – 14 УКТ ЗЕД;
-жири

та

олії

розщеплення;

тваринного

готові

або

харчові

рослинного

жири;

воски

походження;
тваринного

продукти

або

їх

рослинного

походження, зазначені у групі 15 УКТ ЗЕД;
– готові харчові продукти; алкогольні та безалкогольні напої і оцет; тютюн
та його замінники, зазначені у групах 16 – 24 УКТ ЗЕД.

Дозвіл на провадження митної брокерської
діяльності та включений в реєстр
11.02.2019, серія запису АА002540 №2291
Щоб розрахувати орієнтовну вартість брокерського супроводу
скористайтесь наступною формою зворотного зв’язку і Вам буде
надіслано попередній розрахунок вартості брокерських послуг.
Форма зв’язку

Ваше ім'я (обов'язково)

Ваш email (обов'язково)

Ваш номер телефону (обов'язково)

Ваше повідомлення
Відправити

Наші контакти:
Номери телефонів Митного Брокера: +38(050)-404-87-30;
+38(098)-793-77-77,

електронна пошта: broker@vg.ua

ЦЕНТР РЕЄСТРАЦІЙНИХ ПОСЛУГ ТА
ДОЗВІЛЬНИХ ПРОЦЕДУР,
Група Компаній Вікторія

