Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області повідомляє
Приморчанє декларують доходи
Кампанія з декларування майнового стану і доходів фізичних осіб набирає обертів.
Забезпечення сталого, ефективного перебігу кампанії декларування є і залишатиметься чи не
головною турботою фахівців фіскальної служби Запорізької області.
Як повідомила начальник Бердянського управління ГУ ДФС в Запорізькій області
Оксана Федорова, щоб зробити процес більш злагодженим і зручним для самих декларантів,
фахівці Бердянського управління розробили і наразі реалізують графік робочих виїздів до
сільських рад Приморського району. Так, протягом лютого податківці вели прийом у
Банівській, Борисівській, Партизанській, Вячеславській, Єлизаветівській, Єлисеївській,
Коларівській, Інзівській, Преславській, Мануйлівській та Новоолексіївській сільських радах.
Під час цих виїзних зустрічей фахівці відділу адміністрування податків і зборів з фізичних
осіб Бердянського управління роз’яснювали порядок заповнення декларації про майновий
стан і доходи та надавали практичну допомогу селянам у заповненні декларацій.
Мешканці Приморського району, які скористалися такою нагодою, подали до
фіскальної служби 325 декларацій. Загальна сума задекларованих доходів отриманих
селянами торік, склала 3,3 мільйона гривень. Здебільшого це доходи отримані від продажу
сільськогосподарської продукції під час самостійного обробітку паїв. Від задекларованих
доходів на поточну дату бюджети отримають 597,1 тисяч гривень податку на доходи
фізичних осіб та 49,8 тисяч гривень військового збору.
Податківці Бердянського управління висловлюють вдячність громадянам, які вже
задекларували свої доходи за 2018 рік та нагадують тим, хто ще не подав річну податкову
декларацію про майновий стан і доходи, що деклараційна кампанія триває до 1 травня 2019
року.
Бердянські платники та приморчанє сплатили до бюджету 181 мільйон гривень
За перші два місяці цього року до Зведеного бюджету України бердянські платники
та приморчанє спрямували 181мільйон гривень. Це на 16,3 мільйона гривень або на 9,9 %
більше, ніж у січні-лютому 2018 року. Про це повідомила начальник Бердянського
управління ГУ ДФС Запорізькій області Оксана Федорова.
Так, до місцевих бюджетів надійшло майже 104,5 мільйона гривень, що на 14,5
мільйона гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року. До державного бюджету
спрямовано 76,5 мільйона гривень. Порівняно з січнем-лютим 2018 року надходження
зросли на 1,8 мільйона гривень.
У розрізі платежів до держбюджету перше місце займає податок на додану вартість,
його у січні-лютому сплачено 41,3 мільйона гривень, податку на прибуток надійшло 6,9
мільйона, ПДФО – 20,4 мільйона гривень. Решта суми – надходження інших платежів та
податків.

Новини законодавства

Зміни до трансфертного ціноутворення
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області повідомляє, що 01 січня 2019
року набрав чинності Закон України від 23 листопада 2018 року № 2628-VIII «Про внесення
змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо
покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» (далі – Закон
№2628). Основними змінами Закону № 2628 стосовно трансфертного ціноутворення є такі:
Нові критерії визначення контрольованої операції
Підпунктом «ґ» підпункту 39.2.1.1. підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39
Податкового кодексу України (далі - Кодекс) передбачено визначення контрольованими
операціями також внутрішньогосподарські розрахунки між нерезидентом та його постійним
представництвом.
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Підпунктом 39.2.1.5 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу
України уточнено визначення осіб, які є сторонами контрольованої операції в ланцюзі
господарських (експортних та імпортних) операцій, а саме контрольованими можуть бути
операції між платником податків та нерезидентом (які відповідають вимогам підпункту
39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Кодексу), а не тільки пов’язаною особою
нерезидентом.
Принцип превалювання сутності над формою
Новим абзацом підпункту 39.2.2.4 та новими пунктами 39.2.2.10, 39.2.2.11 підпункту
39.2.2 пункту 39.2 пункту 39.2 статті 39 Кодексу закріплено принцип превалювання сутності
над формою, а саме, комерційні та/або фінансові характеристики контрольованої операції
для цілей трансфертного ціноутворення визначаються згідно з фактичними діями сторін
операцій та фактичними умовами її проведення навіть у разі відсутності документального
оформлення такої операції.
Уточнення щодо складових аналізу зіставності
Новим підпунктом 39.2.2.9 підпункту 39.2.2 пункту 39.2 статті 39 Кодексу
передбачено можливість під час визначення зіставних умов операцій враховувати
характеристики активів, використаних у контрольованих операціях.
Крім того, підпункт 39.3.2.7 підпункту 39.3.2 пункту 39.3 статті 39 Кодексу доповнено
новим абзацом, яким закріплено вимогу обирати сторону для дослідження тільки за
наявності найбільш повної та документально підтвердженої інформації про фінансові
показники контрольованих операцій.
Обґрунтування рівня зі ставності
При наданні платником податків документації з трансфертного ціноутворення на
запит центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну
політики, новим абзацом підпункту «и» підпункт 39.4.6 пункту 39.4 статті 39 Кодексу
передбачено необхідність обґрунтування за декілька податкових періодів (років) та
розрахунок середньозваженого значення показника рентабельності.
Зміни при проведенні перевірок
Нові норми передбачають таке:
підпункт 39.5.2.7 підпункту 39.5.2 пункту 39.5 статті 39 Кодексу доповнено абзацом,
відповідно до якого термін проведення перевірки платника податків з питань дотримання
принципу «витягнутої руки» переривається у разі розгляду судом позовів платника
податкова щодо призначення, проведення або предмету такої перевірки, до завершення
судових процедур;
у разі надання документів після отримання запиту про надання документів новою
редакцією підпункту 39.5.2.13 підпункту 39.5.2 пункту 39.2 статті 39 Кодексу
контролюючому органу надано можливість проведення зустрічної звірки платників податків,
що були задіяні в ланцюзі постачання товарів (робіт, послуг, інших об’єктів цивільних
справ), які є предметом контрольованої операції;
відповідно до підпункту «в» підпункту 39.5.2.13 підпункту 39.5.2 пункту 39.2 статті
39 Кодексу контролюючому органу надано право надсилати запити компетентним органам
іноземних держав щодо предмета та обставин здійснення контрольованої операції та/або
щодо господарської діяльності та фінансової звітності нерезидента – сторони
контрольованої операції;
підпунктом «ґ» підпункту 39.5.2.13 підпункту 39.5.2 пункту 39.2 статті 39 Кодексу
передбачено можливість проведення зустрічі з платником податків (уповноваженим ним
особам) для обговорення методології визначення відповідності умов контрольованих
операцій принципу «витягнутої руки» застосованої контролюючим органом під час
перевірки.
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Роз’яснення законодавства
Порядок оподаткування ПДВ операцій з постачання житла
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області повідомляє, що від
оподаткування ПДВ звільняються операції з постачання житла (об’єктів житлового фонду),
крім їх першого постачання, якщо інше не передбачено п.п. 197.1.14 п. 197.1 ст. 197
Податкового кодексу України (далі – ПКУ).
Водночас, перше постачання житла (об’єкта житлового фонду) означає:
а) першу передачу готового новозбудованого житла (об’єкта житлового фонду) у
власність покупця або постачання послуг (включаючи вартість придбаних за рахунок
виконавця матеріалів) із спорудження такого житла за рахунок замовника;
б) перший продаж реконструйованого або капітально відремонтованого житла
(об’єкта житлового фонду) покупцю, який є особою, іншою, ніж власник такого об’єкта на
момент виведення його з експлуатації (використання) у зв’язку з такою реконструкцією або
капітальним ремонтом, або постачання послуг (включаючи вартість придбаних за рахунок
виконавця матеріалів) на таку реконструкцію чи капітальний ремонт за рахунок замовника.
Дія п.п. 197.1.14 п. 197.1 ст. 197 ПКУ поширюються також на перший продаж дачних
або садових будинків, а також будь-яких інших об’єктів власності, зареєстрованих згідно із
законодавством як житло (житловий фонд).
При цьому, операції з першого постачання доступного житла та житла, що будується
із залученням державних коштів, звільняються від оподаткування ПДВ.
Норми визначені п.п. 197.1.14 п. 197.1 ст. 197 ПКУ.
Сума доходу, отримана фізособою внаслідок відчуження земельних паїв за
нормами безоплатної передачі, ПДФО не оподатковується
Пунктом 1 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України від 25
жовтня 2001 року № 2768-ІІІ із змінами і доповненнями (далі – Земельний кодекс)
визначено, що рішення про передачу громадянам України безоплатно у приватну власність
земельних ділянок, прийняті органами місцевого самоврядування відповідно до Декрету
Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року «Про приватизацію земельних ділянок»,
є підставою для виготовлення та видачі цим громадянам або їх спадкоємцям державних актів
на право власності на земельну ділянку за технічною документацією щодо складання
документів, що посвідчують право на земельну ділянку.
Громадянам – власникам земельних часток (паїв) за їх бажанням виділяються в натурі
(на місцевості) земельні ділянки з видачею державних актів на право власності на землю (п.
16 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу).
Згідно з п.п. 165.1.40 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу України до загального
місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб
(далі – ПДФО) не включаються, зокрема, сума доходу, отриманого таким платником ПДФО
внаслідок відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних
часток (паїв) за нормами безоплатної передачі, визначеними статтею 121 Земельного кодексу
залежно від їх призначення, та майнових паїв, безпосередньо отриманих ним у власність у
процесі приватизації.
Отже, сума доходу, отримана фізичною особою внаслідок відчуження земельних
часток (паїв) за нормами безоплатної передачі визначеними Земельним кодексом, ПДФО не
оподатковується.
Термін перерахунку сум податку на нерухомість у разі виявлення
контролюючим органом розбіжностей
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області звертає увагу, що податкові
повідомлення-рішення з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі –
податок), можуть бути скасовані (відкликані) на підставі:
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- заяви платника податку, поданої до контролюючого органу за місцем проживання
(реєстрації) для проведення звірки даних щодо:
► об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що
перебувають у власності платника податку;
► розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що
перебувають у власності платника податку;
► права на користування пільгою із сплати податку;
► розміру ставки податку;
► нарахованої суми податку.
У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними,
підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема
документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації)
платника податку проводить протягом 10 робочихднів перерахунок суми податку і надсилає
(вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомленнярішення вважається скасованим (відкликаним).
Вищезазначене обумовлено п. 3 глави дев’ятої розділу ІV Порядку ведення органами
Державної фіскальної служби України оперативного обліку податків і зборів, митних та
інших платежів до бюджетів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.04.2016 № 422.
Ставки екологічного податку встановлено Податковим кодексом України
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області нагадує, що статтями 243, 245248 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) встановлені ставки екологічного податку:
- за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами
забруднення (ст. 243 ПКУ);
- за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти (ст. 245 ПКУ);
- за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах (ст.
246 ПКУ);
- за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) (ст. 247 ПКУ);
- за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений
особливими умовами ліцензії строк (ст. 248 ПКУ).
Крім того, абзацом дев’ятим п. 4 розділу XIX «Прикінцеві положення» ПКУ
передбачено, що Кабінет Міністрів України щорічно до 01 червня у разі необхідності
вносить до Верховної Ради України проект закону про внесення змін до ПКУ щодо ставок
оподаткування, визначених в абсолютних значеннях, з урахуванням індексів споживчих цін,
індексів цін виробників промислової продукції, зокрема з екологічного податку.
Звертаємо увагу, що Законом України від 23 листопада 2018 року № 2628-VIII «Про
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України
щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів», який
набрав чинності 01.01.2019, внесені зміни, зокрема, до п. 243.4 ст. 243 ПКУ згідно з яким
ставка екологічного податку за викиди двоокису вуглецю становить 10,00 гривень за 1 тонну.
Звітуємо про суми податкових пільг
Податкова пільга – це передбачене податковим та митним законодавством звільнення
платника податків від обов'язку щодо нарахування та сплати податку та збору, сплата ним
податку та збору в меншому розмірі за наявності підстав, визначених п. 30.2 Податкового
кодексу України (далі – Кодекс).
Вичерпний перелік податкових пільг станом на 01.01.2019 року із зазначенням їх
кодів та строків дії наведено у Довідниках, затверджених ДФС:
•
Довідник № 91/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету;
•
Довідник № 91/2 інших податкових пільг.
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Звертаємо увагу, що Довідники пільг розміщено на офіційному веб-порталі ДФС
України у розділі «Довідники».
До цих Довідників включено пільги:
•
з податку на прибуток підприємств;
•
ПДВ;
•
плати за землю;
•
акцизного податку;
•
державного мита;
•
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
•
деяких місцевих податків.
Суб’єкт господарювання, що не сплачує податки та збори у зв’язку з отриманням
податкових пільг, веде облік сум таких пільг та складає Звіт про суми податкових пільг за
формою згідно з додатком до Порядку від 27.12.2010 року № 1233. Звіт подається за три,
шість, дев’ять і дванадцять календарних місяців за місцем реєстрації суб’єкта
господарювання протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем
податкового періоду.
Порядок визначення сум податків та зборів, не сплачених до бюджету у зв’язку з
отриманням податкових пільг за операціями, які здійснюються на митній території України,
затверджений наказом ДПА України від 29.03.2011 № 167.
Нагадуємо, що відповідно до п. 46.1 ст. 46 Кодексу Звіт про суми податкових пільг є
податковою декларацією. Тому за його неподання /несвоєчасне подання буде накладено
штраф, встановлений п. 120.1 Кодексу:
•
170 грн – за перше порушення протягом звітного року;
•
1 020 грн – за кожне повторне порушення протягом звітного року.
В які строки надсилається податкова вимога і які відомості вона повинна
містити?
Відповідно до п. 59.3 ст. 59 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) податкова
вимога надсилається не раніше першого робочого дня після закінчення граничного строку
сплати суми грошового зобов’язання.
Податкова вимога повинна містити відомості про факт виникнення грошового
зобов’язання та права податкової застави, розмір податкового боргу, який забезпечується
податковою заставою, обов’язок погасити податковий борг та можливі наслідки його
непогашення в установлений строк, попередження про опис активів, які відповідно до
законодавства можуть бути предметом податкової застави, а також про можливі дату та час
проведення публічних торгів з їх продажу.
Податкова вимога надсилається (вручається) також платникам податків, які
самостійно подали податкові декларації, але не погасили суми податкових зобов’язань у
встановлені ПКУ строки, без попереднього надсилання (вручення) податкового
повідомлення-рішення (п. 59.4 ст. 59 ПКУ).
Згідно із п. 59.1 ст. 59 ПКУ у разі коли у платника податків виник податковий борг,
контролюючий орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для
надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.
Податкова вимога може надсилатися (вручатися) контролюючим органом за місцем
обліку платника податків, в якому обліковується податковий борг платника податків.
Податкова вимога не надсилається (не вручається), якщо загальна сума податкового
боргу платника податків не перевищує шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян. У разі збільшення загальної суми податкового боргу до розміру, що перевищує
шістдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, контролюючий орган надсилає
(вручає) податкову вимогу такому платнику податків.
Змінилася адреса – подайте заяву
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Відповідно до п. 299.1 ст. 299 Податкового кодексу України реєстрація суб’єкта
господарювання як платника єдиного податку здійснюється шляхом внесення відповідних
записів до реєстру платників єдиного податку
Згідно з п. 299.7 ст. 299 ПКУ до реєстру платників єдиного податку вносяться такі
відомості про платника єдиного податку:
- прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер
облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через
свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відповідну відмітку у
паспорті);
- податкова адреса суб’єкта господарювання;
- місце провадження господарської діяльності;
- обрані фізичною особою - підприємцем першої та другої груп види господарської
діяльності;
- ставка єдиного податку та група платника податку;
- дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування;
- дата реєстрації;
- види господарської діяльності;
- дата анулювання реєстрації.
При цьому у разі зміни відомостей, передбачених п.п. 1 - 5 п. 299.7 ст. 299 ПКУ, до
реєстру платників єдиного податку в день подання платником відповідної заяви вносяться
відповідні зміни (п. 299.8 ст. 299 ПКУ).
У разі зміни прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця або серії та
номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому
порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків) заява подається протягом місяця з дня виникнення таких змін (п. 298.4 ст. 298
ПКУ).
Якщо змінилася податкова адреса суб’єкта господарювання, місце провадження
господарської діяльності, види господарської діяльності заява подається платниками єдиного
податку першої і другої груп не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, у якому
відбулися такі зміни (п. 298.5 ст. 298 ПКУ).
У разі зміни податкової адреси суб’єкта господарювання, місця провадження
господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку третьої групи разом з
податковою декларацією за податковий (звітний) період, у якому відбулися такі зміни
(п. 298.6 ст. 298 ПКУ).
Строки подання заяви на зміну ставки та групи платників єдиного податку визначені в
п. 293.8 ст. 293 ПКУ.
Отже для внесення змін до реєстру платників єдиного податку при зміні відомостей
платник повинен подати відповідну заяву про зміни у строки встановлені ПКУ. За бажанням
платника контролюючий орган видає витяг з реєстру платників єдиного податку.
Підприємницька діяльність громадського об’єднання. Як не втратити статус
неприбутковості?
Міністерство фінансів України надало роз’яснення стосовно питання можливості
здійснення громадськими об’єднаннями підприємницької діяльності і включення таких
об’єднань до Реєстру неприбуткових установ та організацій (лист від 06.02.2019 № 11210-095/3214). http://officevp.sfs.gov.ua/data/files/238906.pdf
Громадське об’єднання зі статусом юридичної особи має право здійснювати
підприємницьку діяльність безпосередньо, якщо це передбачено статутом громадського
об’єднання, або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи
(товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) громадського
об’єднання та сприяє її досягненню. Відомості про здійснення підприємницької діяльності
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громадським об’єднанням включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (п. 2 ст. 21 Закону України «Про
громадські об’єднання» №4572 від 22.03.2012).
Громадські об’єднання зі статусом юридичної особи, створені ним юридичні особи
(товариства, підприємства) зобов’язані вести бухгалтерський облік, фінансову та
статистичну звітність, бути зареєстрованими в органах доходів і зборів та сплачувати до
бюджету обов’язкові платежі відповідно до закону (п. 3 ст. 23 України «Про громадські
об’єднання»).
До того ж, громадське об’єднання зі статусом юридичної особи для виконання своєї
статутної мети (цілей) має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та
іншим майном, яке відповідно до закону передане такому громадському об’єднанню його
членами (учасниками) або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами,
підприємствами, установами та організаціями, набуте в результаті підприємницької
діяльності такого об’єднання, підприємницької діяльності створених ним юридичних осіб
(товариств, підприємств), а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово
наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених
законом (ст. 24 Закону України «Про громадські об’єднання»).
Податковим кодексом України визначено, що доходи (прибутки) неприбуткової
організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої
неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності,
визначених її установчими документами (пп.133.4.2 ст. 133 ПКУ).
Встановлення контролюючим органом факту використання неприбутковою
організацією доходів (прибутків) для цілей інших, ніж передбачені підпунктом 133.4.2
пункту 133.4 статті 133 Кодексу, є підставою для виключення такої організації з Реєстру
неприбуткових установ та організацій і нарахування податкового зобов’язання з податку на
прибуток підприємств, штрафних санкцій і пені відповідно до норм Кодексу.
Таким чином, положення Податкового кодексу України не обмежують можливість
здійснення громадськими об’єднаннями, які є неприбутковими організаціями для цілей
оподаткування податком на прибуток підприємств, підприємницької діяльності для
досягнення мети, заради якої вони були створені, а саме виключно для фінансування
видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та
напрямів діяльності, визначених її установчими документами.
У такому випадку результати підприємницької діяльності громадські об’єднання
відображають у Звіті про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (наказ
МФУ від 17.06.2016 № 553), та відповідно до п. 46.2 ст. 46 Кодексу подають його разом із
фінансовою звітністю до контролюючого органу за місцем реєстрації громадського
об’єднання як платника податків.
Діяльність профспілкових організацій. Коли подається звіт про використання
доходів (прибутків) неприбуткової організації?
До неприбуткових організацій, що відповідають вимогам «неприбутковості»,
визначених п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу і не є платниками податку на прибуток
підприємств, віднесені, зокрема, професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок.
Неприбуткові підприємства, установи та організації подають звіт про використання
доходів (прибутків) неприбуткової організації (професійні спілки, їх об’єднання та
організації профспілок, утворені в порядку, визначеному законом, звітують у разі порушень
п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу), та річну фінансову звітність.
Отже, професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок подають звіт про
використання доходів (прибутків) неприбуткової організації лише у разі порушень вимог
«неприбутковості», визначених п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу.
Таким порушенням є:
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- використання активів (коштів або майна), товарів (робіт послуг) на цілі інші, ніж
фінансування видатків на утримання неприбуткової організації, реалізації мети (цілей,
завдань) та напрямів діяльності, визначеними установчими документами;
- розподілення доходів (прибутків) та їх частин серед засновників, учасників (у
розумінні Цивільного кодексу України), членів такої організації, працівників (крім оплати
їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших
пов’язаних з ними осіб. При цьому, не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків)
фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей,
завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.
У такому випадку необхідно подати у строк, визначений для місячного податкового
періоду, звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за період з
початку року по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення.
Податкове зобов’язання розраховується виходячи із суми операції (операцій)
нецільового використання активів.
Як наслідок, така організація виключається фіскальним органом з Реєстру
неприбуткових установ та організацій та вважається платником податку на прибуток з
першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення.
З наступного податкового (звітного) року така неприбуткова організація подає
податкову декларацію з податку на прибуток і фінансову звітність та сплачує податок на
прибуток у загальному порядку.
Зазначена норма передбачена п. 46.2 ст. 46, п.п. 133.4.6 ст. 133 Податкового кодексу.
Обов’язкове застосування РРО підприємцями – платниками єдиного податку.
Як визначити обсяг доходу?
Реєстратори розрахункових операцій (РРО) не застосовуються підприємцями–
платниками єдиного податку другої – четвертої груп незалежно від обраного виду діяльності,
обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1 млн грн. У разі перевищення
в календарному році зазначеного обсягу застосування РРО є обов’язковим.
РРО повинен застосовуватись з першого числа першого місяця кварталу, наступного
за виникненням такого перевищення, та продовжується у всіх наступних податкових
періодах протягом реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного податку.
При цьому зазначена норма не поширюються на платників єдиного податку, які
здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному
ремонту, а також лікарських засобів та виробів медичного призначення.
Доходом платника єдиного податку для підприємця є дохід, отриманий протягом
податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій);
матеріальній або нематеріальній формі.
При цьому до доходу не включаються отримані пасивні доходи у вигляді процентів,
дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу
рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та
використовується в її господарській діяльності.
Підприємці – платники єдиного податку повинні забезпечити ведення книги обліку
доходів та витрат, шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих
доходів.
Отже, підприємці – платники єдиного податку другої – четвертої груп, які здійснюють
розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних
карток, чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг, для визначення необхідності застосування РРО повинні
самостійно визначити у звітному податковому році перевищення обсягу доходу понад 1 млн
грн.
Такий обсяг визначається з урахуванням всіх доходів, які відповідно до ст. 292 ПКУ
включаються до складу доходу платника єдиного податку – підприємця.
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Звертаємо увагу, що у разі реалізації технічно складних побутових товарів, що
підлягають гарантійному ремонту, а також лікарських засобів та виробів медичного
призначення, платники єдиного податку незалежно від обсягу доходу зобов’язані
застосовувати РРО на загальних підставах.
Зазначена норма передбачена п.п. 292.1.1, п. 292.3 ст. 292, п. 296.1 ст. 296, п. 296.10
ст. 296 Податкового кодексу.
Відрядження працівників. Яка неоподатковувана сума добових?
До оподатковуваного податком на доходи фізичних осіб доходу платника податку –
фізичної особи, яка перебуває у трудових відносинах із своїм роботодавцем або є членом
керівних органів підприємств, установ, організацій, не включаються витрати на відрядження,
не підтверджені документально, на харчування та фінансування інших власних потреб
фізичної особи (добові витрати), понесені у зв'язку з таким відрядженням (добові):
- у межах території України, але не більш як 0,1 розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, в розрахунку за кожен
календарний день такого відрядження;
- для відряджень за кордон – не вище 80 євро за кожен календарний день такого
відрядження за офіційним обмінним курсом гривні до євро, установленим НБУ, в розрахунку
за кожен такий день (п.п. 170.9.1 ст. 170 Податкового кодексу України).
Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» визначено, що
мінімальна заробітна плата з 01 січня 2019 року становить 4173 гривні.
Отже, в 2019 році неоподатковувана податком на доходи фізичних осіб сума добових
для відряджень у межах території України складає 417,3 грн.
Нагадаємо, що суми витрат на відрядження державних службовців та інших осіб, що
направляються у відрядження підприємствами та установами, які повністю або частково
фінансуються за рахунок бюджетних коштів, встановлено у додатку 1 до постанови КМУ від
02.02.2011 року № 98 від у такому розмірі:
- 60 грн – у разі відряджень по Україні;
- в конкретних сумах (виражених у доларах США) залежно від країни відрядження –
для закордонних відряджень.
При цьому сума збільшення розміру добових витрат на відрядження понад
встановлені норми включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу
платника податку (оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18% та
військовим збором за ставкою 1,5%) і відображається в податковому розрахунку за ф. 1ДФ.
Відрядження працівників. Що важливо знати бухгалтеру?
З метою оподаткування податком на доходи фізичних осіб, не є доходом платника
податку – фізичної особи, яка перебуває у трудових відносинах із своїм роботодавцем або є
членом керівних органів підприємств, сума відшкодованих йому у встановленому порядку
витрат на відрядження в межах фактичних витрат, а саме:
- на проїзд (у тому числі перевезення багажу, бронювання транспортних квитків) як
до місця відрядження і назад, так і за місцем відрядження (у тому числі на орендованому
транспорті),
- оплату вартості проживання у готелях (мотелях), а також включених до таких
рахунків витрат на харчування чи побутові послуги (прання, чищення, лагодження та
прасування одягу, взуття чи білизни), на найм інших жилих приміщень,
- оплату телефонних розмов,
- оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз),
- обов’язкове страхування,
- інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду та перебування
у місці відрядження, в тому числі будь-які збори і податки, що підлягають сплаті у зв’язку із
здійсненням таких витрат.
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Зазначені витрати не є об’єктом оподаткування лише за наявності підтвердних
документів, що засвідчують вартість цих витрат.
Такими документами є:
- транспортні квитки або транспортні рахунки (багажні квитанції), у тому числі
електронні квитки за наявності посадкового талона, якщо його обов’язковість передбачена
правилами перевезення на відповідному виді транспорту, та розрахункові документи про їх
придбання за всіма видами транспорту, в тому числі чартерних рейсів,
- рахунки, отримані із готелів (мотелів) або від інших осіб, що надають послуги з
розміщення та проживання фізичної особи, в тому числі бронювання місць у місцях
проживання,
- страхові поліси тощо.
Крім того, будь-які витрати на відрядження не включаються до оподатковуваного
доходу за наявності документів, що підтверджують зв’язок такого відрядження з
господарською діяльністю роботодавця/сторони, що відряджає, зокрема (але не виключно):
- запрошень сторони, що приймає, діяльність якої збігається з діяльністю
роботодавця/сторони, що відряджає;
- укладеного договору чи контракту;
- інших документів, які встановлюють або засвідчують бажання встановити цивільноправові відносини;
- документів, що засвідчують участь відрядженої особи в переговорах, конференціях
або симпозіумах, інших заходах, які проводяться за тематикою, що збігається з
господарською діяльністю роботодавця/сторони, що відряджає.
За запитом представника контролюючого органу роботодавець/сторона, що
відряджає, забезпечує за власний рахунок переклад підтвердних документів, виданих
іноземною мовою.
Крім того. до оподатковуваного доходу не включаються, і як наслідок, не
оподатковуються витрати на відрядження, не підтверджені документально, на харчування та
фінансування інших власних потреб фізичної особи (добові витрати), понесені у зв’язку з
таким відрядженням.
Розмір добових у межах України визначається у сумі не більш як 0,1 розміру
мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового (звітного) року, в
розрахунку за кожен календарний день відрядження (у 2019 році – 417,3 грн), а для
відряджень за кордон – не вище 80 євро за кожен календарний день відрядження за
офіційним обмінним курсом гривні до євро, установленим НБУ, в розрахунку за кожен день.
Аванс на закордонне відрядження має видаватися у національній валюті тієї держави,
до якої відряджають працівника, або у вільно конвертованій валюті.
Якщо роботодавець приймає рішення про виплату добових у більшій сумі, то
в такому разі сума перевищення оподатковується ПДФО за ставкою 18% і військовим збором
за ставкою 1,5%.
Зазначена норма передбачена п.п. 170.9.1 ст. 170 Податкового кодексу.
Отримання на дитину документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі
Фізична особа незалежно від віку (як резидент, так і нерезидент), яка не включена до
Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, зобов’язана особисто або через
представника подати до відповідного фіскального органу облікову картку фізичної особи –
платника податків за формою № 1ДР (додаток 2 до Положення № 822 від 29.09.2017).
Разом з обліковою карткою № 1ДР (яка є водночас заявою для реєстрації у
Державному реєстрі) необхідно пред’явити документ, що посвідчує особу, який містить
необхідні для реєстрації реквізити (прізвище, ім’я, по-батькові (за наявності), дату
народження, місце народження, місце проживання, громадянство).
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Облікові картки № 1ДР малолітніх осіб (до 14 років) подаються одним із батьків за
наявності свідоцтва про народження дитини та документа, що посвідчує особу одного із
батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника).
Якщо свідоцтво про народження дитини видане не українською мовою, подається
його засвідчений переклад українською мовою (після пред’явлення повертається) та його
копію.
Документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі (картка платника податків
(додаток 3 до Положення № 822)), надається протягом 3-х робочих днів з дня звернення до
фіскального органу за місцем проживання фізичної особи.
Громадяни України, які не мають постійного місця проживання в Україні або
тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання, можуть звернутися до
будь-якого фіскального органу.
У такому разі строк видачі документа може бути продовжено до п’яти робочих днів.
Зазначена норма визначена п. 1, п. 4, п. 8 розділу VII «Положення про реєстрацію
фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків», затвердженого
наказом МФУ від 29.09.2017 № 822.

Декларування - 2019
Доходи, отримані від приватних осіб, необхідно задекларувати
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області нагадує, що якщо у минулому
році громадяни отримували доходи від осіб, які не є податковими агентами, у цьому році
повинні звернутися до територіальних органів ДФС за місцем своєї податкової адреси та
надати декларацію про майновий стан і доходи. Останній день подання цієї декларації 02 травня 2019 року.
Особами, які не є податковими агентами, вважається нерезидент або фізична особа,
яка не має статусу суб’єкта підприємницької діяльності або не є особою, яка перебуває на
обліку в контролюючих органах як особа, що провадить незалежну професійну
діяльність(пп. 168.2.1 п. 168.2 ст. 168 Кодексу);
До доходів, які необхідно задекларувати належать, наприклад, винагороди, що
виплачуються особам, які працюють за наймом у приватних осіб хатніми працівницями,
садівниками, нянями, гувернантками, будівельниками, водіями тощо.
При цьому, податкові агенти відповідно до ПКУ відповідальні за нарахування та
сплату ПДФО до бюджету. Податковим агентом щодо податку на доходи фізичних осіб
може виступати юридична особа, фізична особа – підприємець або інша самозайнята особа,
зареєстрована в установленому порядку.
Зразки заповнення декларацій про доходи для фізичних осіб - підприємців і
громадян
Державна фіскальна служба України в рамках деклараційної кампанії - 2019
підготувала для зручності декларантів зразки заповнення Податкової декларації про
майновий стан і доходи за 2018 рік та додатків до декларації для громадян, фізичних осіб підприємців на загальній системі оподаткування та осіб, які здійснюють незалежну
професійну діяльність.
Порядок декларування доходів громадян у 2019 році та зразки (приклади) заповнення
декларацій
про
доходи
для
ФОП
і
громадян
за
електронним
посиланням: http://sfs.gov.ua/deklaruvannya-dohodiv-gromadyan/poryadok-deklaruvannyadohodiv-gromadya/
Як задекларувати іноземний дохід
Відповідно до пп.14.1.55 ст.14 ПКУ до доходу, отриманому з джерел за межами
України, відносять будь-який дохід, отриманий резидентами, у тому числі від будь-яких
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видів їх діяльності за межами митної території України, включаючи проценти, дивіденди,
роялті та будь-які інші види пасивних доходів, спадщину, подарунки, виграші, призи, доходи
від виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими та трудовими договорами, від
надання резидентам в оренду (користування) майна, розташованого за межами України,
включаючи рухомий склад транспорту, приписаного до розташованих за межами України
портів, доходи від продажу майна, розташованого за межами України, дохід від відчуження
інвестиційних активів, у тому числі корпоративних прав, цінних паперів тощо; інші доходи
від будь-яких видів діяльності за межами митної території України або територій,
непідконтрольних контролюючим органам.
Отже, якщо джерело виплати доходів є іноземним, суму такого доходу слід включити
до річного оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб —
отримувача, який у такому випадку зобов’язаний подати річну податкову декларацію про
майновий стан і доходи — це визначено пп.170.11.1 ст. 170 ПКУ.
Такий дохід оподатковуватиметься ПДФО за ставкою 18 % та військовим збором за
ставкою 1,5 %.
Річна податкова декларація про майновий стан і доходи, одержані протягом 2018
року, подається до територіального органу фіскальної служби за місцем прописки до 1
травня 2019 року.
Звертаємо увагу на те, що відповідно до пп. 170.11.2 ст. 170 ПКУ платник податку має
право зменшити суму річного податкового зобов’язання на суму податків, сплачених за
кордоном, за нормами міжнародних договорів, згоду на обов’язковість яких надано
Верховною Радою України. Платник податку має визначити суму такого зменшення за
зазначеними підставами в річній податковій декларації. Проте таке зменшення є можливим
лише за умови отримання від уповноваженого державного органу країни іноземної
юрисдикції, в якій одержано дохід, довідки про суму сплаченого податку та збору, а також
про базу та/або об’єкт оподаткування. Довідка повинна бути належним чином легалізована,
якщо іншого не передбачено чинними міжнародними договорами України.
Банк прощає фізичній особі основну суму боргу (кредиту).
Нюанси оподаткування податком на доходи фізичних осіб
До загального місячного (річного) оподатковуваного податком на доходи фізичних
осіб доходу включається основна сума боргу (кредиту), прощеного (анульованого)
кредитором за його самостійним рішенням, не пов'язаним з процедурою банкрутства, до
закінчення строку позовної давності, у разі якщо його сума перевищує 25% мінімальної
заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року (у
2018 році – 930,75 грн, у 2019 році 1043,25 грн),
При цьому, кредитор зобов'язаний повідомити фізичну особу – боржника шляхом:
- направлення рекомендованого листа з повідомленням про вручення,
- або шляхом укладення відповідного договору,
- або надання повідомлення під підпис особисто про прощення (анулювання) боргу.
Суму прощеного (анульованого) боргу кредитор повинен включати до податкового
розрахунку суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку (форма
№1 ДФ), за підсумками звітного періоду, у якому такий борг було прощено.
За таких умов, фізична особа–боржник самостійно сплачує податок з таких доходів та
відображає їх у річній податковій декларації.
Отже, якщо кредитором (банком) було здійснено прощення (анулювання) основної
суми боргу (кредиту), про що повідомлено боржника, то з метою оподаткування податком на
доходи фізичних осіб сума такого анульованого боргу вважається додатковим благом та
включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу з урахуванням
норм пп. 164.2 "д" ст. 164 Податкового кодексу (перевищення у 2018 році – 930,75 грн, у
2019 році 1043,25 грн).
Крім того, зазначений дохід є об'єктом оподаткування військовим збором.
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Податкова декларація про майновий стан і доходи подається за формою,
затвердженою наказом МФУ від 02.10.15 №859 (у редакції від 06.06.2017 №556) до 01 травня
року, що настає за звітним.
У Податковій декларації у розділі II "Доходи, які включаються до загального річного
оподатковуваного доходу" передбачено рядок 10.9.1
"у вигляді додаткового блага
(прощений (анульований) борг за кредитом, що отриманий на придбання житла (іпотечний
кредит))".
Зазначена норма передбачена п. п. 164.2.17 д) ст. 164, п. п. 165.1.55 ст. 165
Податкового кодексу.
Навчання на військовій кафедрі навчального закладу. Чи можна включити до
податкової знижки?
З 1 січня 2019 року розпочалася кампанія декларування доходів фізичних осіб.
Під час кампанії декларування податкові декларації про майновий стан і доходи
подають громадяни, які зобов’язані декларувати свої доходи, а також особи, які мають право
добровільно подати декларацію для застосування права на податкову знижку.
Так, мають право протягом 2019 року подати декларацію з метою отримання
податкової знижки громадяни, які понесли витрати на користь вітчизняних закладів
дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої
освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти такого платника податку та/або
члена його сім'ї першого ступеня споріднення.
Разом з тим, навчання на військовій кафедрі – це додаткова послуга навчального
закладу, що не є обов’язковою у процесі безпосереднього навчання за обраним фахом, і
оплачується окремо (додатково) від плати за навчання згідно з укладеним з вузом договором
на навчання за певним фахом.
Отже, включення витрат за навчання на військовій кафедрі навчального закладу, що
оплачуються згідно окремого договору, до податкової знижки чинним законодавством не
передбачено.
Зазначена норма визначена п.п. 166.3.3 ст. 166 Податкового кодексу України.

Законодавство щодо ЄСВ
Працівник надав копію довідки про встановлення групи інвалідності не з
першого робочого дня місяця: нарахування ЄСВ
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області звертає увагу роботодавців, що
єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄСВ) для
платників, зазначених у ст. 4 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір
та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами
та доповненнями (далі – Закон № 2464), встановлюється у розмірі 22 % бази нарахування
ЄСВ (ст. 8 Закону № 2464 ).
Пунктом 9 розділу ІІІ Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства
фінансів України від 20.04.2015 № 449 із змінами і доповненнями (далі – Інструкція № 449),
для платників, визначених підпунктами 1, 2 п. 1 розділу II Інструкції № 449, якщо база
нарахування ЄСВ не перевищує розміру мінімальної заробітної плати для кожної
застрахованої особи, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума ЄСВ
розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на
місяць, за який отримано дохід (прибуток), та встановленої ставки ЄСВ за умови
перебування у трудових відносинах (несення військової служби) повний календарний місяць
або відпрацювання всіх робочих днів звітного місяця, які передбачені правилами
внутрішнього трудового розпорядку і графіками змінності згідно із законодавством.
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Вимоги щодо нарахування ЄСВ на заробітну плату (дохід), що не перевищує розміру
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, не застосовуються до
заробітної плати (доходу) працівника – особи з інвалідністю, який працює на підприємстві, в
установі або організації, де застосовується ставка 8,41 відсотка.
Згідно з абзацом другим п. 8 розділу ІІІ Інструкції № 449 нарахування юридичною
особою – роботодавцем ЄСВ у розмірі 8,41 % здійснюється з дати встановлення групи
інвалідності, але не раніше одержання завіреної копії довідки до акта огляду в медикосоціальній експертній комісії (далі – МСЕК), та закінчується датою припинення інвалідності.
Отже, якщо працівник надав копію довідки МСЕК про встановлення групи
інвалідності не з першого робочого дня місяця, то вимога щодо нарахування ЄСВ виходячи
із розміру мінімальної заробітної плати не застосовується.
Юридична особа – роботодавець нараховує ЄСВ на фактично нарахований дохід:
● до дати одержання копії довідки МСЕК – у розмірі 22 %;
● з дати одержання копії довідки МСЕК – у розмірі 8,41 %.

Головне управління ДФС у Запорізькій області
Президент України провів засідання Ради регіонального розвитку Запорізької
області
Досягнення та успіхи Запорізького регіону, а також перспективи його розвитку стали
головними темами заходу, що відбувся 27 лютого за участю Президента України Петра
Порошенка, який з робочим візитом перебував у Запоріжжі. У засіданні взяли участь
депутати, очільники обласної влади та місцевого самоврядування, керівники фіскальної
служби Запорізької області, представники бізнес-спільноти та громадськість.
У своєму виступі Президент окреслив основні вектори державної політики, відзначив
ключові бюджетоформуючі галузі економіки Запорізької області, які для подальшого
розвитку потребують інвестицій та спільних зусиль держави і бізнесу. Зокрема, це
промисловість, ІТ-технології, сільське господарство, енергетика. При цьому Петро
Порошенко підкреслив внесок окремих підприємств у фінансово-економічні здобутки
регіону.
Учасники Ради регіонального розвитку також підбили підсумки реалізації реформи
децентралізації. Глава держави повідомив, що з 2014 року власні доходи місцевих бюджетів
збільшились з 68 мільярдів гривень до 234 мільярдів у 2018 році. У зведеному бюджеті
частка місцевих скарбниць зросла до 51 відсотка. Петро Порошенко наголосив, що
децентралізація – це не тільки питання перерозподілу ресурсів. Це кардинальні зміни всього
життя в регіонах, новий формат участі людей у прийнятті рішень, а також підтримка
підприємництва.
Президент також підкреслив важливість продовження реформ та регіональних
програм розвитку.
Також під час заходу відбувся діалог між представниками влади та бізнесу, у ході
якого обговорювалися питання подальшої взаємодії. Перед початком засідання в. о.
начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, начальник
Запорізької митниці ДФС Олексій Мужев та перший заступник начальника ГУ ДФС у
Запорізькій області Віталій Малий поспілкувалися з присутніми керівниками провідних
запорізьких підприємств.
За спеціальне використання води та надр запорізькі підприємства сплатили
більш ніж 1,8 мільйона
Запорізькі добувні підприємства та водокористувачі поповнили бюджети усіх рівнів
на 1 мільйон 848 тисяч гривень. Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у
Запорізькій області Валерій Манько, у січні 2019 року надходження рентної плати до
показників минулого року зросли більш ніж на мільйон гривень.
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Зокрема, плати за спеціальне використання води надійшло 1,4 мільйона, що на
мільйон більше, ніж торік. Сплачена сума порівну розподілена між державним та місцевими
бюджетами.
Усього в регіоні 971 підприємство провадять діяльність, що пов'язана з первинним
водокористуванням. Найбільші платежі забезпечили суб’єкти господарювання м. Енергодар,
Кам'янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 905 тисяч, м. Токмак,
Токмацького та Чернігівського районів – 164 тисячі, Якимівського та Приазовського районів
– 147 тисяч, м. Мелітополь, Мелітопольського і Веселівського районів – 123 тисячі.
Крім того, у січні 621 підприємство сплатило 383 тисячі рентної плати за
користування надрами. З цієї суми до держбюджету спрямовано 224 тисячі, до місцевих
скарбниць – 159 тисяч, що на 50 тисяч більше, ніж у січні минулого року.
Запорізька митниця та великі підприємства: розгляд актуальних питань
співпраці
У Запоріжжі відбулася робоча зустріч керівництва Запорізької митниці ДФС з
представниками бюджетоформуючих підприємств регіону та митними брокерами.
Під час заходу учасники розглянули результати роботи митниці та актуальні питання,
пов'язані із проведенням зовнішньоекономічних операцій, а також шляхи створення
сприятливих умов для ведення бізнесу.
Відкриваючи зустріч, начальник Запорізької митниці ДФС Олексій Мужев повідомив,
що минулого року було проведено масштабну роботу щодо залучення суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності до проведення оформлення товарів у митних органах
Запорізької області. Це дозволило суттєво збільшити митні надходження. Зокрема, за
рахунок перевиконання індикативних показників платежів у 2018 році до обласного бюджету
надійшло 365,3 мільйона гривень на розвиток автомобільних доріг.
Як зазначив перший заступник начальника Запорізької митниці ДФС Антон Жучков,
одним із резервів для збільшення надходжень є прискорення митного оформлення товарів.
Крім того, запорізькі митники наголосили, що 18 лютого розпочалась друга фаза
пілотного проекту з переведення суб'єктів господарювання на обслуговування через "єдиний
рахунок" для перерахування митних та інших платежів до держбюджету та закликали
присутніх активніше залучатись до цього процесу. Адже запровадження єдиного
казначейського рахунку дозволить представникам бізнесу зменшити час митних процедур та
оптимізувати фінанси.
Під час зустрічі представники підприємств висловили свої пропозиції щодо взаємодії
з митницею, зокрема, щодо попередження проблем, які можуть вплинути на процеси
митного оформлення поставок.
Доходи загального фонду обласного бюджету зросли на 16,5 відсотка
За 2018 рік надходження до загального фонду бюджету Запорізької області у
порівнянні з 2017 роком збільшились на 16,5 відсотка, додатково скарбниця отримала понад
півтора мільярда гривень. Про це сьогодні повідомив голова Запорізької
облдержадміністрації Костянтин Бриль під час публічного звіту за минулий рік.
У заході взяли участь керівники обласної влади, місцевого самоврядування, в. о.
начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, начальник
Запорізької митниці ДФС Олексій Мужев, перший заступник начальника ГУ ДФС у
Запорізькій області Віталій Малий, представники бізнесу та громадськості.
Звітуючи перед запоріжцями, запорізький губернатор відзначив, що завдяки
збільшенню доходів громад суттєво зросли видатки на реалізацію соціально-економічних
програм, на розвиток інфраструктури міст і селищ Запорізької області та на вирішення
найбільш гострих питань регіону.
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Додаткові надходження вдалося забезпечити за рахунок низки заходів, передусім, з
детінізації економіки. Так, за результатами легалізації земельних ділянок та трудових
відносин у рамках кампанії "Врожай 2018", яка проводилась спільно із фіскальною службою
та органами обласної і місцевої влади, до місцевих бюджетів залучено 7,6 мільйона гривень,
збільшено розмір заробітних плат 4352 громадянам, добровільно оформлено 2790 найманих
працівників.
Підвищення фінансових ресурсів дозволило спрямувати на розвиток автомобільних
доріг державного значення понад мільярд гривень, у тому числі, внаслідок проведення
"митного експерименту", який передбачає направлення понадпланових митних надходжень
на ремонт автошляхів. При цьому Костянтин Бриль висловив подяку керівництву Запорізької
митниці ДФС за скоординовану роботу із залучення суб'єктів господарювання до митного
оформлення у митних органах Запорізької області.
Також під час звіту очільник регіону презентував інформацію про процеси
децентралізації, проведені заходи, виконані завдання та їх результати, а також плани роботи
обласної влади на поточний рік. Наприкінці заходу Костянтин Бриль відповів на запитання
запоріжців.
Фіскальна служба видала запорізьким платникам 12,7 тисячі ключів цифрового
підпису
За два місяці для отримання ключів електронного цифрового підпису до фіскальної
служби Запорізької області звернулися 5110 платників податків. Фахівці органів ДФС
області видали 12,7 тисячі кваліфікованих сертифікатів ЕЦП. Про це повідомив в. о.
начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, який
зазначив, що кількість відвідувачів запорізьких пунктів Акредитованого центру сертифікації
ключів зросла порівняно з минулим роком на 825.
Завдяки кваліфікованим сертифікатам відкритих ключів представники бізнесу та
громадяни вільно користуються он-лайн сервісами, доступ до яких надає Електронний
кабінет платника. Лише за перший місяць року його послугами скористалися 55290
платників податків Запорізької області.
Крім того, маючи електронний ключ, суб'єкти господарювання та мешканці регіону
мають можливість звертатися за електронними послугами до інших органів влади.
Нагадаємо, послуги з видачі цифрового підпису фіскальна служба надає безкоштовно.
Термін дії кваліфікованих сертифікатів становить два роки. У подальшому платники можуть
самостійно формувати нові ключі ЕЦП. Для цього необхідно лише завантажити програму з
сайту АЦСК: http://acskidd.gov.ua. На цьому ж ресурсі розміщено іншу корисну інформацію
та адреси пунктів Акредитованого центру сертифікації ключів.
Валерій Манько: "Надходження ЄСВ від Запорізького регіону перевищили 1,2
мільярда"
У січні-лютому поточного року платники податків Запорізької області перерахували
один мільярд 234 мільйони гривень єдиного соціального внеску (за оперативними даними та
без даних великих платників, які перебувають на обліку в Запорізькому управлінні Офісу
ВПП ДФС).
Як зазначив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області
Валерій Манько, порівняно з відповідним періодом минулого року рівень сплати ЄСВ зріс на
208 мільйонів гривень.
Серед основних джерел надходжень єдиного соцвнеску – нарахування і сплата ЄСВ
роботодавцями із заробітних плат найманих працівників, від виплат грошового забезпечення
військовослужбовцям, а також від фізичних осіб-підприємців, членів фермерських
господарств і самозайнятих осіб.
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У територіальному розрізі значні суми надійшли від платників, зареєстрованих у м.
Запоріжжя – 665 мільйонів, м. Енергодар – 147 мільйонів, м. Мелітополь та
Мелітопольського району – 113 мільйонів, м. Бердянськ та Бердянського району – 73
мільйони, Вільнянського – 24 мільйони, Василівського – 23,7 мільйона, м. Токмак і
Токмацького району – понад 22 мільйони, Запорізького району – 21 мільйон, Пологівського
– 19,4 мільйона та Оріхівського районів – майже 18 мільйонів.
Валерій Манько: "Запорізькі платники направили до бюджетів усіх рівнів майже
3 мільярди гривень"
За два місяці 2019 року платники податків Запорізького регіону сплатили до бюджетів
усіх рівнів 2 мільярди 859 мільйонів гривень (без показників великих підприємств, які
перебувають на обліку в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС). Як зазначив в. о.
начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, порівняно з
минулорічними надходженнями сплата податків і зборів збільшилась на півмільярда гривень.
До державного бюджету надійшов 1 мільярд 375 мільйонів гривень, що майже на 307
мільйонів або на 29 відсотків більше, ніж у січні-лютому 2018 року.
Зокрема, запорізькі платники податку на додану вартість поповнили бюджет на 548
мільйонів, це на 25 мільйонів або на 4,8 відсотка більше, ніж торік.
Від підприємств регіону державна скарбниця отримала 321 мільйон гривень податку
на прибуток, що, порівняно аналогічним періодом минулого року, на 223 мільйони більше.
Надходження податку на доходи фізичних осіб склали 281,6 мільйона, що перевищує
сплачену суму у січні-лютому 2018 року на 42,5 мільйона або на 18 відсотків.
Крім того, платники спрямували до держбюджету 90 мільйонів гривень військового
збору, 71 мільйон гривень рентної плати за використання природних ресурсів та 36 мільйонів
гривень екологічного податку.
Валерій Манько: "Надходження до місцевих бюджетів зросли на 15 відсотків"
У січні-лютому поточного року до місцевих бюджетів Запорізької області надійшов 1
мільярд 484 мільйони гривень (без даних великих платників, які перебувають на обліку в
Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС). Сплачена сума податків і зборів на 194 мільйони
або на 15 відсотків перевищила минулорічну.
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області
Валерій Манько, майже 57 відсотків від загальних надходжень складає податок на доходи
фізичних осіб – за два місяці запорізькі платники перерахували 845 мільйонів гривень
ПДФО, що на 127,4 мільйона або на 18 відсотків більше, ніж торік.
Суб'єкти малого і середнього підприємництва спрямували до бюджетів 299 мільйонів
гривень єдиного податку, забезпечивши зростання до минулорічних показників на 49
мільйонів або на 20 відсотків.
Від оподаткування земельних ділянок скарбниці отримали 160,4 мільйона, це на 4,8
мільйона більше, ніж було сплачено за два місяці 2018 року. Зокрема, внесок платниківюридичних осіб склав 142,8 мільйона, від фізичних осіб – 17,6 мільйона.
Крім того, від підприємств регіону надійшло 37,6 мільйона гривень податку на
прибуток та 43,5 мільйона гривень екологічного податку.
У Запоріжжі представлені актуальні інструменти розвитку бізнесу
Нові можливості розвитку бізнесу та підтримка актуальних новацій провідними
компаніями регіону і органами влади – ці теми об'єднали сьогодні за круглим столом у
Запорізькій торгово-промисловій палаті керівників підприємств та очільників державних
відомств під час розширеного Засідання Ради ЗТПП.
Обговорення відбулося під головуванням президента Запорізької торговопромислової палати Володимира Шамілова, за участю заступника начальника Головного
управління ДФС у Запорізькій області Олега Матвійчука, в. о. заступника начальника
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Запорізької митниці ДФС Артема Ченцова, представників обласної і міської влади, суб'єктів
господарювання та експертів.
Керівник торгово-промислової палати представив річний звіт діяльності ЗТПП та
запросив присутніх до обговорення основних стратегічних напрямів подальшої роботи.
Під час засідання учасникам було презентовано практичний посібник "Абетка
експортера". Це видання, орієнтоване саме на представників малого і середнього бізнесу, має
допомогти суб'єктам підприємництва отримати необхідні знання для здійснення
зовнішньоекономічної діяльності та розширення експортного потенціалу Запорізької області.
Крім того, на базі Запорізької ТПП реалізується ще один проект – Центр підтримки експорту,
який також розрахований на розвиток міжнародної торгівлі.
У ході дискусії учасники обговорили механізми, які сприятимуть зростанню ділової
активності в регіоні та шляхи співпраці між державними органами влади і суб'єктами
господарювання.

ДФС України
Олександр Власов: Електронний кабінет – 3 роки сервісів для платників
Три роки тому, у лютому 2016 року, ДФС було впроваджено модернізований
електронний сервіс «Електронний кабінет платника». Це європейський, загальносвітовий
формат фіскальної служби, яка стає сервісною службою для кожного платника.
«Лютий для ДФС пройшов під гаслом е-сервісів. Щодня ми інформували платників
про наші електронні послуги: з чого починали і що маємо сьогодні. Ще три роки тому ми
взяли за мету створення зручних on-line сервісів для кожного платника і впевнено тримаємо
цей курс», – розповів в.о. Голови ДФС Олександр Власов.
За цей час кількість користувачів Електронного кабінету з 12 тис. зросла до 9,5 млн
осіб. Реалізовано 100% сервісів для 44,5 млн фізичних осіб (громадян), 272,4 тис. платників
податку на додану вартість, 6,9 тис. платників акцизного податку з реалізації пального, а
також 95% сервісів для майже 4,5 млн платників єдиного внеску.
«Перші сервіси Електронного кабінету дозволяли платникам отримати дані з
загальнодоступних реєстрів. Це, зокрема, дані про взяття на облік платників, реєстру
платників ПДВ, страхувальників, платників єдиного податку тощо. Раніше для отримання
такої довідки платникам необхідно було звертатися до податкової. З цього часу нові сервіси
ми запускали кожного кварталу, розширювали можливості кабінету – від подачі декларації і
сплати податків до листування з контролюючими органами», – підкреслив Олександр
Власов.
За його словами, на сьогодні у відкритій частині Е-Кабінету функціонує близько 25
сервісів, якими користувачі можуть скористатися без застосування електронного цифрового
підпису.
Після ідентифікації у приватній частині кабінету платникам запропоновано 55
сервісів. Користувачі можуть скористатися значною кількістю корисних опцій, наприклад,
користування індивідуальним податковим календарем, створення запитів, листування з
органами ДФС, реєстрація накладних тощо.
«Електронізація продовжуватиметься і надалі. Маємо багато планів та задумів, які
реалізовуватимемо в цьому році. Запуск мобільних додатків та можливість ідентифікації
Mobile-ID, доопрацювання Е-Чека та запуск системи електронного адміністрування
реалізації спирту по аналогії з системою, яка працює з паливом, – саме над цими та іншими
питаннями сьогодні активно працюють в ДФС», – наголосив очільник ДФС.
Також в планах реалізація сервісу передачі фінансовим установам даних фінансової
звітності підприємства, створення особистих кабінетів у приватній частині Електронного
кабінету для державних органів, взаємодії між ІТС «ПРОЗОРРО» та ІТС ДФС щодо надання
інформації про відсутність або наявність заборгованості (податкового боргу) в учасника
процедури закупівлі тощо.
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Електронні сервіси ДФС
Запит про стан розрахунків з бюджетами за даними фіскального органу можна
подати в електронному вигляді
ДФС запроваджено електронний сервіс, який надає можливість платникам податків
подати запит на отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетами та цільовими
фондами за даними органів ДФС в електронному вигляді.
Подати такий запит можна через приватну частину (особистий кабінет) Електронного
кабінету з використанням електронного цифрового підпису будь-якого Акредитованого
центру сертифікації ключів.
Для цього в приватній частині Електронного кабінету необхідно в меню “Заяви,
запити для отримання інформації» обрати «Запит про отримання витягу щодо стану
розрахунків з бюджетами та цільовими фондами за даними органів ДФС (J1300203)»,
підписати його та надіслати.
Форма Запиту заповнюється автоматично відповідно до реєстраційних даних
платника податків.
Підтвердженням подання в ДФС Запиту є отримання платником податків Квитанції в
електронному вигляді, в якій зазначено дату та номер реєстрації відповідного запиту.
Витяг за результатами обробки Запиту можна переглянути у вкладці «Вхідні
документи».
Нагадаємо, що оперативний облік податків і зборів, митних та інших платежів до
бюджету, єдиного внеску здійснюється органами ДФС в інформаційній системі органів ДФС.
Для цього органами ДФС відкриваються інтегровані картки платників (ІКП) за
кожним платником та кожним видом платежу, які повинні сплачуватися такими платниками.
ІКП містить інформацію про облікові операції та облікові показники, які
характеризують стан розрахунків платника податків з бюджетами та цільовими фондами за
відповідним видом платежу.
Порядок ведення органами ДФС України оперативного обліку податків і зборів,
митних та інших платежів до бюджету, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування затверджено наказом МФУ від 07.04.2016 № 422.
Перевіряйте надійність своїх контрагентів і ділових партнерів
Для того, щоб перевірити надійність ділових партнерів можна скористатись
електронним сервісом «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера».
Такий
сервіс
функціонує
на
офіційному
веб–порталі
ДФС
http://sfs.gov.ua/businesspartner
Для перевірки інформації щодо наявності податкового боргу у контрагента – платника
податків необхідно ввести його код ЄДРПОУ або точну назву. Система здійснить пошук по
ряду баз даних, доступних для публічного використання, і повідомить про результати
пошуку.
Оновлення інформації на веб–порталі щодо стану розрахунків платника податків з
бюджетом (наявність заборгованості) відбувається щоденно, крім вихідних та святкових
днів, після проведення розрахунків зведених показників в центральній базі даних за
результатами попереднього банківського дня.
Крім того, щомісячно на офіційному веб-порталі ДФС оприлюднюється інформація
про платників податків, які мають податковий борг, з якою можна ознайомитись за
посиланням:
http://sfs.gov.ua/priymalnya-gromadyan/dostup-do-publichnoi-inform/vidkritidani/informatsiya-pro-subektiv-gospodaryuva/.
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