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Зміни і доповнення в «Довіднику ознак доходів фізичних осіб» 

 з 1 липня 2020 року  

 

Головне управління ДПС у Черкаській області інформує платників 

податків, що з 1 липня 2020 року набрали чинності зміни  до Порядку 

заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум 

доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого 

з них податку  від 13.01.2015 № 4 (далі - Порядок) внесені наказом від 

26.05.2020 № 241 Міністерства фінансів України, в частині розширення 

переліку ознак доходів фізичних осіб, які зазначаються податковими агентами в 

податковому розрахунку за формою 1-ДФ. 

Внесеними змінами «Довідник ознак доходів фізичних осіб»  Порядку 

був доповнений наступними ознаками: 

ознака «195» - «Дохід від надання земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, майнового паю в лізинг, оренду, 

суборенду, емфітевзис згідно п. 170.1 ст. 170 Кодексу» (пп. 164.2.5 п. 164.2 ст. 

164 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із 

змінами та доповненнями (далі –Кодекс). (Надання земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, майнового паю в лізинг, оренду, суборенду, 

емфітевзис); 

 ознака «196» - «Дохід від надання майна (крім земельної частки (паю), 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення, майнового паю) в 

оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), визначений у 

порядку, встановленому пунктом (пп. 164.2.5 п. 164.2 ст. 164 Кодексу)». 

(Надання майна (крім земельної частки (паю), земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, майнового паю) в лізинг, оренду або 

суборенду); 

ознаки «195» та «196» є наслідком розділення видів доходів із ознаки 

«106», яка також викладена в новій редакції - «Дохід від надання земельної 

частки (паю) в лізинг, оренду або суборенду (п. 170.1 ст. 170 Кодексу (пп. 

164.2.5 п. 164.2 ст. 164 Кодексу)). (Надання земельної частки (паю) в лізинг, 

оренду або суборенду). 

Більш деталізовано ознаку «153» та поділено на дві ознаки: 

– 153 «Основна сума поворотної фінансової допомоги, наданої платником 

податку іншим особам, яка повертається йому (пп. 165.1.31 п. 165.1 ст. 165 

Кодексу)». (Сума поворотної фінансової допомоги наданої платником податку 

іншим особам, яка повертається йому); 

– 197 «Основна сума поворотної фінансової допомоги, що отримується 

платником податку (пп. 165.1.31 п. 165.1 ст. 165 Кодексу)». (Сума поворотної 

фінансової допомоги, яка отримується платником податків).    

Зазнала змін ознака «128» в частині отримувачів соціальних виплат з 

відповідних бюджетів  - «Сума державної та соціальної матеріальної допомоги, 
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державної допомоги (включаючи грошові компенсації особам з інвалідністю, на 

дітей з інвалідністю при реалізації індивідуальних програм реабілітації осіб з 

інвалідністю, суми допомоги по вагітності та пологах), винагород і страхових 

виплат, які отримує платник податку з бюджетів та фондів 

загальнообов'язкового державного соціального страхування та у формі 

фінансової допомоги особам з інвалідністю з Фонду соціального захисту 

інвалідів (пп. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 Кодексу)». (Соціальні виплати з 

відповідних бюджетів). 

 В новій редакції викладено зміст ознаки «125» - «Сума пенсійних внесків  

у межах недержавного пенсійного забезпечення відповідно до закону, 

страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), внесків на пенсійні 

вклади, внески до фонду банківського управління, сплачена за платника 

податку чи на його користь роботодавцем – резидентом за свій рахунок за 

договорами недержавного пенсійного забезпечення платника податку (пп. «в» 

пп. 164.2.16 п. 164.2 ст.164 Кодексу)».(Пенсійні внески, страхові внески (премії) 

за платника податку, сплачені роботодавцем – резидентом).  

Зміст ознаки «150» викладено у такій редакції - «Сума стипендії 

(включаючи суму її індексації, нараховану відповідно до закону), яка 

виплачується учню, студенту, курсанту військових навчальних закладів, 

ординатору, аспіранту або ад’юнкту (пп.165.1.26 п. 165.1 ст. 165 Кодексу)». 

(Сума стипендії). 

Звертаємо увагу, що  Податковий розрахунок (форма 1-ДФ) подається 

окремо за кожний квартал протягом 40 календарних днів, що настають за 

останнім календарним днем звітного кварталу. За ІІ квартал 2020 року суб’єкти 

господарювання – податкові агенти подаватимуть по строку 10 серпня 2020 

року, а до 10 листопада за ІІІ квартал 2020 року з врахуванням нових ознак 

доходів фізичних осіб. 

Також нагадуємо платникам податків, що з 23.05.2020 Законом України 

від 16.01.2020 № 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних 

неузгодженостей у податковому законодавстві» вдвічі збільшено штрафи за 

порушення подання 1-ДФ.  

Детально з відповідальністю за порушення платниками податків порядку 

подання інформації про фізичних осіб - платників податків можна 

ознайомитись за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/466-20#Text 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/466-20#Text

