Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області повідомляє
Шановні платники податків! Вчасно сплатіть податкові зобов’язання, термін
сплати яких спливає 29 березня 2019 року
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області нагадує платникам податків, що
29 березня 2019 року – останній день сплати:
- ПДВ за лютий платниками, у яких базовий звітний період дорівнює календарному
місяцю;
- акцизного податку за лютий;
- ПДФО з нарахованого, але не виплаченого доходу за лютий;
- ПДФО із загальної суми процентів, нарахованих за лютий на поточний або
депозитний банківський рахунок; на вклади членів кредитної спілки;
- військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за лютий;
- рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за
лютий;
- рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за лютий;
- рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними
нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України за лютий;
- рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією
України за лютий;
- плати за землю (земельний податок або орендна плата за земельні ділянки державної
або комунальної власності) (крім громадян) за лютий.
Шановні платники податків, з метою недопущення формування податкового боргу, у
разі невчасної сплати податків, не залишайте на останній день сплату податкових
зобов’язань. Пам’ятайте про важливість вчасного розрахунку з бюджетом, адже наявність
податкової заборгованості порушує права усіх громадян, позбавляючи державу джерел
фінансування потреб суспільства.
Шість мільйонів гривень – на підтримку Збройних сил
У січні-лютому поточного року платники міста Бердянська, Бердянського та
Приморського районів вже перерахували понад 6 мільйонів гривень військового збору. За
інформацією Бердянського управління ГУ ДФС у Запорізькій області сума надходжень збору
на підтримку української армії зросла порівняно з аналогічним періодом минулого року на
0,8 мільйона.
Найбільші суми збору забезпечені бердянськими платниками – за два місяці 2019 року
сплачено понад 4,5 мільйона або 75,2 відсотки від загальних надходжень, платники
Бердянського району спрямували 0,6 мільйона, Приморського – 0,9 мільйона.
Власники авто Бердянщини сплатили до місцевих бюджетів
144 тисячі гривень транспортного податку
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області повідомляє, що за два місяці 2019
року до місцевих бюджетів Бердянщини забезпечено 144,0 тис. грн. транспортного податку.
Так, власниками легкових автомобілів – юридичними особами до місцевих бюджетів
сплачено 143,8 тис. грн. транспортного податку, фізичними особами – 0,2 тис. гривень.
Нагадаємо, що об’єктом оподаткування транспортним податком є легкові автомобілі, з
року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких
становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня
податкового (звітного) року. Така вартість визначається центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального
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розвитку і торгівлі, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, станом на 1
січня податкового (звітного) року виходячи з марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів
двигуна, типу пального.

Новини законодавства
Новації у ЄСВ з 2019 року
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області інформує, що у зв’язку зі
збільшенням з 01 січня 2019 року розміру мінімальної заробітної плати до 4173,0 грн.,
змінились розміри мінімального страхового внеску (з 01.01.2019р. - 918,06 грн.) та
максимального страхового внеску(з 01.01.2019р. - 13770,90грн.) на місяць.
Із 2019 року єдиний соціальний внесок (ЄСВ) установлено у розмірі 8,41% до
визначеної бази нарахування внеску для найманих осіб з інвалідністю, які працюють у
ФОПів, у т.ч. тих, які обрали спрощену систему оподаткування – це встановлено новою
редакцією до част.13 ст.8 Закону України від 08.07.2010 №2464-УІ «Про збір та облік
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
Нагадуємо, що нарахування ЄСВ у розмірі 8,41% розпочинається з дати встановлення
групи інвалідності (але не раніше одержання роботодавцем завіреної копії довідки до акта
огляду в МСЕК) та закінчується датою припинення інвалідності на підставі рішення даної
комісії.
Дізнайтесь про зміни у трансфертному ціноутворенні
01 січня 2019 року набрав чинності Закон України від 23.11.2018 № 2628-VIII, яким
внесено зміни, зокрема, до положень щодо трансфертного ціноутворення, а саме:
- встановлено нові критерії визначення контрольованої операції (п.п. 39.2.1.1 "ґ") ст. 39
Податкового кодексу передбачено визнання контрольованими операціями також
внутрішньогосподарські розрахунки між нерезидентом та його постійним представництвом);
- п.п. 39.2.1.5 ст. 39 ПКУ уточнено визначення осіб, які є сторонами контрольованої
операції в ланцюзі господарських (експортних та імпортних) операцій. Так,
контрольованими можуть бути операції між платником податків та нерезидентом (які
відповідають вимогам п.п. 39.2.1.1 ст. 39 ПКУ), а не тільки пов'язаною особою
нерезидентом;
- п.п. 39.2.2.4, п.п. 39.2.2.10, п.п. 39.2.2.11 ст. 39 ПКУ 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;
- п.п. 39.2.2.9 ст. 39 ПКУ передбачено можливість під час визначення зіставних умов
операцій враховувати характеристики активів, використаних у контрольованих операціях;
- п.п. 39.3.2.7 ст. 39 ПКУ доповнено новим абзацом, яким закріплено вимогу обирати
сторону для дослідження тільки за наявності найбільш повної та документально
підтвердженої інформації про фінансові показники контрольованих операцій;
- п.п. 39.4.6 "и") ст. 39 ПКУ передбачено необхідність обґрунтування використання під
час визначення діапазону рентабельності інформації за декілька податкових періодів (років)
та розрахунок середньозваженого значення показника рентабельності;
- п.п. 39.5.2.7 ст. 39 ПКУ визначено, що проведення перевірки з питань дотримання
принципу "витягнутої руки" переривається у разі розгляду судом позовів платника податків
щодо призначення, проведення або предмету такої перевірки, до завершення судових
процедур;
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- п.п. 39.5.2.13 "в") ст. 39 ПКУ 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;
- п.п. 39.5.2.13 "г") ст. 39 ПКУ передбачено можливість проведення зустрічі з
платником податків (уповноваженими ним особами) для обговорення методології
визначення відповідності умов контрольованих операцій принципу "витягнутої руки",
застосованої контролюючим органом під час перевірки.
Зазначений порядок роз’яснено листом ДФС України від 28.02.2019 №6668/7/99-99-1502-01-17.

Роз’яснення законодавства
Пільга зі сплати податку на нерухомість для фізичної особи, яка протягом кількох
місяців здавала майно в оренду, не застосовується
Якщо фізична особа - власник об’єкта житлової нерухомості протягом кількох місяців
звітного року здавала об’єкт житлової нерухомості в оренду, пільга зі сплати податку на
такий об’єкт не застосовується починаючи з того місяця, в якому фактично об’єкт здавався в
оренду та до кінця місяця, в якому припинено здачу в оренду такого об’єкта.
Для проведення звірки даних, зокрема, щодо об’єктів житлової нерухомості, в тому
числі їх часток, що перебувають у власності платника податку, права на користування
пільгою зі сплати податку, фізична особа має право звернутися з письмовою заявою до
контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації).
Відповідно до п.п. 266.2.1 п. 266.2 ст. 266 Податкового кодексу України від 02 грудня
2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) об’єктом оподаткування
податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є об’єкт житлової та
нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.
Пунктом 266.4 ст. 266 ПКУ передбачено пільги зі сплати податку.
Водночас, пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової
нерухомості, для фізичних осіб не надаються на об’єкти оподаткування, що
використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг,
позичку, використовуються у підприємницькій діяльності) (п.п. 266.4.3 п. 266.4 ст. 266
ПКУ).
Згідно з нормою ст. 810 глави 59 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року №
435-IV зі змінами та доповненнями договором найму (оренди) житла визнається цивільноправовий договір, в силу якого одна сторона – власник житла (наймодавець) передає або
зобов’язується передати другій стороні (наймачеві) житло для проживання у ньому на
певний строк за плату.
Наявність саме цивільно-правового договору є необхідною умовою для того, щоб
відповідна операція вважалася орендною операцією для підтвердження здачі житла в оренду.
Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у
власності фізичної особи, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси
(місцем реєстрації) власника такої нерухомості (п.п. 266.7.1 п. 266.7 ст. 266 ПКУ).
Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого
органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних, зокрема щодо
об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у їх власності, права
на користування пільгою зі сплати податку
(п.п. 266.7.3 п. 266.7 ст. 266 ПКУ).
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Таким чином, якщо фізична особа – власник об’єкта житлової нерухомості протягом
кількох місяців звітного року здавала об’єкт житлової нерухомості в оренду, пільга зі сплати
податку на такий об’єкт не застосовується починаючи з того місяця, в якому фактично об’єкт
здавався в оренду, та до кінця місяця, в якому припинено здачу в оренду такого об’єкта.
Для проведення звірки даних, зокрема, щодо об’єктів житлової нерухомості, в тому
числі їх часток, що перебувають у власності платника податку, права на користування
пільгою зі сплати податку, фізична особа має право звернутися з письмовою заявою до
контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації).
Довідково: Загальнодоступний інформаційно –довідковий ресурс (категорія 106.05).
Студент працює: чи має він право на податкову соціальну пільгу?
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області повідомляє, що податкова
соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку
протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно
до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми,
що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на
1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10
гривень.
Так, Законом України від 23 листопада 2018 року №2629 «Про державний бюджет
України на 2019 рік», з 1 січня 2019 року прожитковий мінімум для працездатної особи (у
розрахунку на місяць) становить 1921 гривня. Отже, розмір доходу (заробітної плати), що
дає право на податкову соціальну пільгу у 2019 році, - 2690 грн. на місяць (1921 грн. х 1,4).
Студент має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу,
отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової
соціальної пільги у розмірі 150 відс. суми пільги, яка визначена пп.169.1 ст.169 Податкового
кодексу України (у 2019 році – 1440,75 грн.).
При цьому, якщо студент, отримує стипендію з бюджету, то податкова соціальна пільга
до заробітної плати не застосовується.
Отже, у разі, якщо студент не отримує стипендію з державного бюджету, та одночасно з
навчанням працює та одержує заробітну плату, то у 2019 році він має право на застосування
податкової соціальної пільги у розмірі 1440,75 грн., за умови, що розмір його заробітної
плати на місяць не перевищує 2690 гривень.
Слід зазначити, що студент повинен надати працедавцю довідку з навчального закладу
про те, що він там навчається та не одержує стипендію з бюджету. Зазначена норма
визначена п.п.169.1.3 і п.п.169.2.3 ст.169 Податкового кодексу України.
Фінансовий лізінг автомобіля: хто є платником транспортного податку
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області нагадує, що згідно з пп.267.2.1
п.267.2 ст.267 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) об’єктом оподаткування
транспортним податком є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти
років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної
заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.
Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, у тому числі
нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні
легкові автомобілі, що відповідно до пп.267.2.1 п.267.2 ст.267 ПКУ є об’єктами
оподаткування.
Платники транспортного податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму
податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають до
контролюючого органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію з
транспортного податку (далі – Декларація) за формою, встановленою у порядку,
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передбаченому ст.46 ПКУ, з розбивкою річної суми рівними частками щоквартально. Форму
Декларації затверджено наказом Міністерства фінансів України від 10 квітня 2015 року
№415 «Про затвердження форми Податкової декларації з транспортного податку».
Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, Декларація подається
протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується
починаючи з місяця, у якому виникло право власності на такий об’єкт (пп. 267.6.4 п.267.6
ст.267 ПКУ).
Відповідно до пп.«б» пп.14.1.97 п.14.1 ст.14 ПКУ фінансовий лізинг (оренда) є
господарською операцією, що здійснюється фізичною або юридичною особою і передбачає
передачу орендарю майна, яке є основним засобом згідно з ПКУ і придбане або виготовлене
орендодавцем, а також усіх ризиків та винагород, пов’язаних з правом користування та
володіння об’єктом лізингу.
Враховуючи вищевикладене, у разі передачі легкового автомобіля у фінансовий лізинг
(оренду) платником транспортного податку щодо транспортних засобів, зареєстрованих в
Україні згідно з чинним законодавством, є орендодавець (юридична чи фізична особа –
власник транспортного засобу). При цьому Декларація подається за місцем реєстрації
об’єкта оподаткування протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а
сплата транспортного податку здійснюється з місяця, у якому виникло право власності на
такий об’єкт.
За повторне правопорушення передбачено збільшення розміру штрафних санкцій
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області повідомляє, що відповідно до
п.127.1 ст. 127 ПКУ, у випадку ненарахування, неутримання та/або несплати
(неперерахування) податків платником податків, у тому числі податковим агентом, до або
під час виплати доходу на користь іншого платника податків, - тягнуть за собою накладення
штрафу в розмірі 25 % суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.
Вчинені повторно на протязі 1095 днів такі ж самі дії - тягнуть за собою накладення
штрафу у розмірі 50 % суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.
Ті ж самі дії, вчинені втретє та більше на протязі 1095 днів, - тягнуть за собою
накладення штрафу у розмірі 75 % суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до
бюджету.
Відповідальність за погашення суми податкового зобов’язання або податкового боргу,
що виникає внаслідок вчинення таких дій, та обов’язок щодо погашення такого податкового
боргу покладається на особу, визначену ПКУ, у тому числі на податкового агента. При цьому
платник податку - отримувач таких доходів звільняється від обов’язків погашення такої суми
податкових зобов’язань або податкового боргу, крім випадків, встановлених розд. IV ПКУ.
Штрафи, передбачені п.127.1 ст.127 ПКУ не застосовуються у разі, коли ненарахування,
неутримання та/або несплата (неперерахування) податку на доходи фізичних осіб самостійно
виявляється податковим агентом при проведенні перерахунку цього податку, передбаченого
п. 169.4 ст. 169 ПКУ, та виправляється в наступних податкових періодах протягом
податкового (звітного) року згідно з нормами ПКУ.
Для визначення «повторності» правопорушення з метою застосування підвищеного
розміру санкцій за ненарахування, неутримання та/або несплати (неперерахування) податків
платником податків, у тому числі податковим агентом, до або під час виплати доходу на
користь іншого платника податків, слід враховувати податкові порушення (ненарахування,
неутримання та/або несплати (неперерахування) податків) (однотипні порушення), що
вчинені платником податків повторно на протязі 1095 днів.
Отже, підвищені розміри штрафних санкцій у разі повторного виявлення податкових
порушень, передбачених ст.127 ПКУ, застосовуються за повторне вчинення протягом 1095
днів таких порушень.
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У разі перевищення обсягів більше 1 мільйона гривень СГД підлягає обов’язковій
реєстрації платником ПДВ
Особа підлягає обов’язковій реєстрації як платник ПДВ у разі:
якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають
оподаткуванню, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної
мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців,
сукупно перевищує 1000000 грн. (без урахування податку на додану вартість), така особа
зобов’язана зареєструватися як платник податку у контролюючому органі за своїм
місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених ст. 183
Податкового кодексу України, крім особи, яка є платником єдиного податку першої - третьої
групи;
проведення нею операції з постачання конфіскованого майна, знахідок, скарбів, майна,
визнаного безхазяйним, майна, за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання, та
майна, що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходить у власність
держави , незалежно від того, чи досягає вона загальної суми операцій із постачання
товарів/послуг, 1000000 грн., а також незалежно від того, який режим оподаткування
використовує така особа згідно із законодавством.
У разі обов’язкової реєстрації особи як платника податку реєстраційна заява подається
до контролюючого органу не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в
якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій 1000000 грн..
Відповідно до п. 181.1 ст. 181 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №
2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) у разі якщо загальна сума від здійснення
операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розд. V ПКУ, у
тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована
(сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує
1000000 грн. (без урахування податку на додану вартість), така особа зобов’язана
зареєструватися як платник податку у контролюючому органі за своїм місцезнаходженням
(місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених ст. 183 ПКУ, крім особи, яка є
платником єдиного податку першої - третьої групи.
Згідно із п. 183.2 ст. 183 ПКУ у разі обов’язкової реєстрації особи як платника податку
реєстраційна заява подається до контролюючого органу не пізніше 10 числа календарного
місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій,
визначеного у ст. 181 ПКУ.
Пунктом 183.10 ст. 183 ПКУ визначено, що будь-яка особа, яка підлягає обов’язковій
реєстрації як платник податку, і у випадках та в порядку, передбачених цією статтею, не
подала до контролюючого органу реєстраційну заяву, несе відповідальність за
ненарахування або несплату цього податку на рівні зареєстрованого платника без права
нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування.
Окрім того, згідно із п.п. 6 п. 180.1 ст. 180 ПКУ платником ПДВ є особа, що проводить
операції з постачання конфіскованого майна, знахідок, скарбів, майна, визнаного
безхазяйним, майна, за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання, та майна, що
за правом успадкування чи на інших законних підставах переходить у власність держави (у
тому числі майна, визначеного у ст. 243 Митного кодексу України), незалежно від того, чи
досягає вона загальної суми операцій із постачання товарів/послуг, визначеної п. 181.1 ст.
181 ПКУ, а також незалежно від того, який режим оподаткування використовує така особа
згідно із законодавством.
Довідково: Загальнодоступний інформаційно – довідковий ресурс (категорія 101.00).
Фізична особа, яка набула право власності або право користування землею згідно
рішення органів влади, може користуватися пільгою зі сплати земельного податку
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Фізичній особі, яка не оформила відповідно до законодавства право власності або право
користування землею, проте набула це право відповідно до рішення органів виконавчої
влади або органів місцевого самоврядування або відповідно до цивільно-правових угод та
відноситься до категорії осіб, що мають право на пільги щодо сплати земельного податку і
використовує земельну дiлянку за видом використання в межах граничних норм, зазначених
в ст. 281 Податкового кодексу України, надано право на звiльнення вiд сплати земельного
податку.
Земельні відносини в Україні регулюються Земельним кодексом України від 25 жовтня
2001 року № 2768-III зі змінами та доповненнями (далі – ЗКУ), а справляння плати за землю
– Податковим кодексом України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та
доповненнями (далі – ПКУ).
Підпунктом 14.1.147 п. 14.1 ст. 14 ПКУ встановлено, що плата за землю – обов’язковий
платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку або орендної
плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.
Відповідно до ст. 206 ЗКУ використання землі в Україні є платним.
Згідно зі ст. 269 ПКУ платниками податку є власники земельних ділянок, земельних
часток (паїв) та землекористувачі.
Статтею 270 ПКУ визначено, що об’єктами оподаткування є земельні ділянки, які
перебувають у власності або користуванні, та земельні частки (паї), які перебувають у
власності.
Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру
(п. 286.1 ст. 286 ПКУ).
Щодо пільг зі сплати земельного податку, то відповідно до п. 281.1 ст. 281 ПКУ від
сплати податку звільняються такі категорії громадян:
інваліди першої і другої групи;
фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;
пенсіонери (за віком);
ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України від 22 жовтня 1993
року № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи.
Пунктом 281.2 ст. 281 ПКУ встановлено, що звільнення від сплати податку за земельні
ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб п. 281.1 ст. 281 ПКУ,
поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм, а
саме:
для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка): у селах – не більш як 0,25 гектара, в селищах – не більш як 0,15
гектара, в містах – не більш як 0,10 гектара;
для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;
для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;
для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.
Довідково: Загальнодоступний інформаційно –довідковий ресурс (категорія 112.04).
Встановлення місцевих податків та зборів здійснюється у порядку, визначеному ПКУ
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області доводить до відома платників, що
при прийнятті рішення про встановлення місцевих податків та зборів обов’язково
визначаються об’єкт оподаткування, платник податків і зборів, розмір ставки, податковий
період та інші обов’язкові елементи, визначенні ст. 7 Податкового кодекс України (далі –
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ПКУ) з дотриманням критеріїв, встановлених розділом XII «Податок на майно» ПКУ для
відповідного місцевого податку чи збору (п.п. 12.3.2 п. 12.3 ст. 12 ПКУ).
Нормами п.п. 12.3.3 п. 12.3 ст. 12 ПКУ визначено, що копія прийнятого рішення про
встановлення місцевих податків чи зборів або про внесення змін до них надсилається в
електронному вигляді у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, в
якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не
пізніше 1 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування
встановлюваних місцевих податків та зборів або змін до них.
Контролюючі органи не пізніше 10 липня поточного року складають зведену
інформацію про розмір та дату встановлення ставок місцевих податків та зборів на
відповідних територіях та подають її в електронній формі центральному органу виконавчої
влади, що реалізує державну податкову та митну політику.
Відповідно до п.п. 12.3.5 п. 12.3 ст. 12 ПКУ у разі, якщо сільська, селищна, міська рада
або рада об’єднаних територіальних громад, що створена згідно із законом та перспективним
планом формування територій громад, не прийняла рішення про встановлення відповідних
місцевих податків і зборів, що є обов’язковими згідно з нормами ПКУ, такі податки до
прийняття рішення справляються виходячи з норм ПКУ із застосуванням їх мінімальних
ставок, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року,
що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.
Звертаємо увагу, новим п. 52 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення»
установлено, що по 31 грудня 2019 року до рішень про встановлення туристичного збору
та/або про внесення змін до таких рішень, прийнятих сільською, селищною, міською
радою або радою об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та
перспективним планом формування територій громад, не застосовуються вимоги п.п. 4.1.9 п.
4.1 ст. 4, підпунктів 12.3.3 і 12.3.4 п. 12.3, п.п. 12.4.3 п.12.4 і п. 12.5 ст. 12 ПКУ та Закону
України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
Такі зміни внесені 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» (далі – Закон №
2628).
Також слід зазначити, що відповідно до пункту 3 розділу II Закону № 2628 встановлено,
що у 2019 році до прийнятих рішень органів місцевого самоврядування про встановлення
місцевих податків і зборів, які прийняті на виконання цього Закону не застосовуються
вимоги підпункту 4.1.9 пункту 4.1 та пункту 4.5 статті 4, підпункту 12.3.4 пункту 12.3,
підпункту 12.4.3 пункту 12.4 та пункту 12.5 статті 12 Податкового кодексу України та Закону
України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
До уваги платників податків: ознайомитись із ставками місцевих податків і зборів
можна на офіційному веб-порталі ДФС України
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області нагадує, що відповідно до вимог
чинного податкового законодавства ДФС України оприлюднює на офіційному веб-порталі
зведену інформацію про розмір та дату встановлення ставок місцевих податків і зборів на
відповідних територіях.
Інформація, щодо ставок податків і зборів, встановлених кожним органом місцевого
самоврядування в Україні, розміщена на офіційному веб-порталі ДФС України за
посиланням: http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/stavki-mistsevih-podatkiv-ta-zboriv.
Також, на офіційному веб-порталі ДФС України можна переглянути безпосередньо
рішення органів місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків і зборів, які
розміщено, за посиланням: http://sfs.gov.ua/rishennya-mistsevih-rad.
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Звертаємо увагу, що оскільки ДФС України не наділена повноваженням здійснювати
контроль за своєчасністю та правильністю прийняття органами місцевого самоврядування
рішень про встановлення місцевих податків і зборів, платники податків для уточнення
інформації щодо прийнятих рішень можуть звертатися до місцевої ради, на території якої
знаходяться об'єкти оподаткування.
Припинили підприємницьку діяльність, як фізична особа – підприємець, подайте
декларацію про майновий стан і доходи!
ДФС України на офіційному веб-порталі за посиланням http://sfs.gov.ua/nove-propodatki--novini-/372370.html нагадала, що фізичні особи – підприємці (крім осіб, що обрали
спрощену систему оподаткування) (далі – ФОП), стосовно яких проведено державну
реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП за її рішенням, повинні подати
податкову декларацію про майновий стан і доходи за останній базовий податковий (звітний)
період, в якій відображаються виключно доходи від проведення підприємницької діяльності,
протягом 30 календарних днів з дня проведення державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності.
У разі проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності ФОП
за її рішенням останнім базовим податковим (звітним) періодом є період з дня, наступного за
днем закінчення попереднього базового податкового (звітного) періоду до останнього дня
календарного місяця, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької
діяльності.
Форма декларації про майновий стан і доходи затверджена наказом Міністерства
фінансів України від 02.10.2015 № 859 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від
06.06.2017 № 556).
Нагадаємо, оподаткування доходів, отриманих ФОП від провадження господарської
діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування здійснюються у порядку,
встановленому ст. 177 розділу IV «Податок на доходи фізичних осіб» Податкового кодексу
України.
До уваги платників ПДВ!
Пунктом 187.7 ст. 187 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) передбачено, що
датою виникнення податкових зобов’язань у разі постачання товарів/послуг з оплатою за
рахунок бюджетних коштів є дата зарахування таких коштів на банківський рахунок
платника ПДВ або дата отримання відповідної компенсації у будь-якій іншій формі,
включаючи зменшення заборгованості такого платника ПДВ за його зобов’язаннями перед
бюджетом.
Якщо товари/послуги придбаваються платником ПДВ не за бюджетні кошти з метою
подальшого їх постачання за бюджетні кошти, то враховуючи те, що п. 187.7 ст. 187 ПКУ
визначений особливий порядок виникнення податкових зобов’язань з ПДВ у разі постачання
товарів/послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів, а не визначено, що на зазначені
операції поширюється касовий метод, дата виникнення права на податковий кредит при
здійсненні операцій з постачання товарів/послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів
визначається у загальновстановленому порядку за правилом «першої події» відповідно до п.
198.2 ст. 198 ПКУ.
Так, у п. 198.2 ст. 198 ПКУ зазначено, що датою виникнення права платника ПДВ на
віднесення сум ПДВ до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше:
● дата списання коштів з банківського рахунка платника ПДВ на оплату товарів/послуг;
● дата отримання платником ПДВ товарів/послуг.
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Підтвердженням того, що товари/послуги оплачуються за рахунок бюджетних коштів, є
наявність у договорі на поставку товарів/послуг умови, що оплата за поставлені
товари/послуги здійснюються з відповідного рахунка Державного казначейства України.
Орендар земельної ділянки зобов’язаний надати до контролюючого органу копію
договору оренди земельної ділянки
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області доводить до відома платників, що
орендар земельної ділянки зобов’язаний, зокрема, у п’ятиденний строк після державної
реєстрації договору оренди земельної ділянки державної або комунальної власності надати
копію договору відповідному контролюючому органу (ст. 25 Закону України від 06 жовтня
1998 року № 161-XIV «Про оренду землі» із змінами та доповненнями).
Пільга зі сплати земельного податку: що потрібно знати?
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області повідомляє, що облік фізичних
осіб – платників плати за землю і нарахування податку проводяться щорічно, за місцем
знаходження земельної ділянки – у 2019 році не пізніше 26 квітня. Саме до цієї дати
необхідно усім власникам та користувачам земельних ділянок які мають пільги подати
документи до територіальних підрозділів фіскальної служби.
Законодавчо визначено, що від сплати земельного податку звільняються: інваліди
першої і другої групи; фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18
років; пенсіонери (за віком); ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; фізичні особи, визнані
законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
З 1 січня 2019 року звільнення від сплати податку, передбачене для відповідної
категорії фізичних осіб на земельні ділянки за кожним видом використання у межах
граничних норм. А саме: для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не
більш як2 гектари; для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах – не більш як 0,25 гектара, в селищах – не
більш як 0,15 гектара, в містах – не більш як 0,10 гектара; для індивідуального дачного
будівництва – не більш як 0,10 гектара; для будівництва індивідуальних гаражів – не більш
як 0,01 гектара; для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.
Якщо фізична особа, визначена у п. 281. 1 ст. 281 Кодексу, має у власності декілька
земельних ділянок одного виду використання і загальна площа таких земельних ділянок
перевищує граничні норми відведення, то така особа до 26 квітня поточного року подає
письмову заяву у довільній формі та копію документів, що посвідчують право такої особи на
пільгу, (паспорт, пенсійне посвідчення, посвідчення «Учасник ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС», посвідчення «Потерпілий від Чорнобильської катастрофи»,
посвідчення «Учасник бойових дій», посвідчення «Інваліда війни, (першої і другої групи)»,
посвідчення «Учасник війни», посвідчення «Члена сім’ї загиблого» тощо) до контролюючого
органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання (зміну) земельних
ділянок для застосування пільги.
Пільга починає застосовуватись до обраних земельних ділянок з базового податкового
(звітного) періоду, у якому подано заяву.
Тобто якщо у встановлений термін така фізична особа не подала до контролюючого
органу відповідну заяву, то у поточному році будуть оподатковуватись усі земельні ділянки,
які є у власності, крім земельної ділянки, на яку подано заяву у попередніх роках.
Якщо заява подана після 1 травня поточного року, то пільга починає застосовуватись до
обраних земельних ділянок з наступного податкового (базового) періоду.
Землевласники та землекористувачі до 1 липня поточного року отримають податкове
повідомлення-рішення про суму нарахованого податку. Вказані суми необхідно сплатити
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впродовж 60 днів. Тобто, кінцевий термін сплати податку за 2019 рік землевласниками та
землекористувачами – 29 серпня 2019 року.
«Єдине вікно подання електронної звітності» зазнало змін
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області повідомляє, що оновлено «Єдине
вікно подання електронної звітності» станом на 20.03.2019.
Даний комплект програмного забезпечення включає в себе зміни та доповнення з
27.12.2018 року по 20.03.2019 року включно та встановлюється тільки на релізи Системи
версії 1.27.*, при цьому всі персональні довідники та налаштування користувача
залишаються незмінними.
Перелік змін та доповнень (версія 1.27.6.0):
Додано нові версії документів:
► з метою удосконалення існуючих електронних сервісів для платників податків
додано наступні форми:
F/J1300106 – Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових
накладних;
F/J1400106 – Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних.
► Схеми даних (XSD):
common_types.xsd – «Загальні типи даних» – надано можливість подання запиту на
отримання публічної інформації (F/J 1314002) до органів ДФС з кодами 3070, 9191, 9393,
9494.
Інформація
розміщена
на
офіційному
веб-порталі
ДФС
України
за
посиланням: http://sfs.gov.ua/elektronna-zvitnist/spetsializovane-klientske-program/
Діяльність підприємця не внесена в Реєстр платників єдиного податку. Які
виникають наслідки за її здійснення?
До реєстру платників єдиного податку вносяться відомості про платника єдиного
податку, зокрема, види господарської діяльності.
Платник єдиного податку, який здійснює види діяльності, не зазначені у реєстрі
платників єдиного податку, зобов’язаний перейти на сплату інших податків і зборів
(загальна система оподаткування) з першого числа місяця, наступного за податковим
(звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності.
Отже, підприємець – платник єдиного податку не має права здійснювати види
діяльності, які не зазначені у реєстрі платників єдиного податку.
У разі якщо підприємець отримує інші доходи, ніж від провадження підприємницької
діяльності, у межах обраних ним видів такої діяльності, такі доходи оподатковуються за
загальними правилами, встановленими Податковим кодексом для платників податку фізичних осіб.
Якщо платник самостійно не перейшов на загальну систему оподаткування, то
реєстрацію платником єдиного податку може бути анульовано шляхом виключення з реєстру
платників єдиного податку за рішенням контролюючого органу відповідно до п. 299.10 ст.
299 Податкового кодексу.
У різі виявлення фіскальним органом під час проведення перевірок порушень
платником єдиного податку першої-третьої груп вимог, встановлених для діяльності на
спрощеній системі оподаткування, анулювання реєстрації платника єдиного податку
проводиться за рішенням такого органу, прийнятим на підставі акта перевірки, з першого
числа місяця, наступного за кварталом, в якому допущено порушення.
Зазначена норма передбачена п.177.6 ст.177; п. 299.7 ст. 299; п.п. 7 п.п. 298.2.3 ст. 298,
299.11.ст. 299 Податкового кодексу.
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Юридична особа–платник єдиного податку отримав дохід, що перевищує 5 млн. грн.
Дізнайтесь про порядок оподаткування.
До платників єдиного податку третьої групи, належать юридичні особи – суб’єкти
господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких, зокрема, протягом
календарного року обсяг доходу не перевищує 5 млн. грн.
Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи), які перевищили у
податковому (звітному) періоді обсяг доходу 5 млн. грн., до суми перевищення застосовують
ставку єдиного податку у подвійному розмірі ставок, визначених п. 293.3 ст. 293
Податкового кодексу, а також зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів,
встановлених Податковим кодексом.
Як визначено п. 293.3 ст. 293 Податкового кодексу, відсоткова ставка єдиного податку
для платників 3-ї групи встановлюється у розмірі:
- 3% доходу – у разі сплати ПДВ;
- 5% доходу – у разі включення ПДВ до складу єдиного податку.
Отже, до суми перевищення граничного обсягу застосовуються ставки 6%, якщо
платник єдиного податку зареєстрований платником ПДВ, або 10%, – у разі включення ПДВ
до складу єдиного податку.
У разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу
платниками єдиного податку третьої групи (5 млн. грн.), необхідно перейти на загальну
систему оподаткування з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним)
кварталом, у якому відбулося таке перевищення.
Заява про відмову від застосування спрощеної системи оподаткування подається не
пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено
перевищення обсягу доходу.
Якщо платник єдиного податку не подає заяви про відмову від спрощеної системи
оподаткування добровільно, реєстрація платником єдиного податку може бути анульована
шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням фіскального органу,
прийнятим на підставі акта перевірки, - з першого числа місяця, наступного за кварталом, у
якому допущено порушення.
Зазначена норма передбачена п.п. 3 п. 291.4 ст. 291, абз. другим п.п. 3 п. 293.8 ст.293; п
3) п.п. 298.2.3 ст. 298; пп. 3 п. 299.10 та п. 299.11 ст. 299 Податкового кодексу України.
Платник податку на прибуток отримав поворотну фінансову допомогу. Як це
вплине на податковий облік?
Для платників податку на прибуток, які враховують різниці, об'єктом оподаткування
податком на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її
межами, який визначається шляхом коригування фінансового результату до оподаткування,
визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на
різниці.
Поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у
користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших
видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до
повернення.
При цьому, Податковим кодексом не передбачено коригування фінансового результату
до оподаткування на різниці на суми поворотної фінансової допомоги, наданої/отриманої
платником податку на прибуток.
Отже, такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при
формуванні фінансового результату.
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Тобто, отримання поворотної фінансової допомоги не відображається у складі доходів і
витрат, отже не впливає на фінансовий результат, визначений за правилами бухгалтерського
обліку, і, як наслідок, не впливає на об’єкт оподаткування податком на прибуток
підприємств.
Якщо поворотна фінансова допомога прощена надавачем, то оскільки вона
отримувачем не підлягає поверненню, то включається до його доходів звітного періоду.
Отже дохід, визначений у бухгалтерському обліку, отриманий в результаті прощення
поворотної фінансової допомоги, збільшує об’єкт оподаткування податком на прибуток
підприємств.
Зазначена норма передбачена п.п. 14.1.257 ст. 14; п.п. 134.1.1 ст. 134 Податкового
кодексу; п. 5 П (С) БО 11 «Зобов’язання», затвердженого наказом МФУ від 31.01.2000 №20.
Сільгоспвиробник здає частину будівлі в оренду. Які наслідки при сплаті податку
на нерухоме майно?
Об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.
При цьому, не є об’єктом оподаткування будівлі, споруди сільськогосподарських
товаровиробників (юридичних та фізичних осіб), віднесені до класу «Будівлі
сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства» (код 1271)
Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, та не здаються їх власниками в
оренду, лізинг, позичку.
Отже, якщо частина будівлі (споруди) сільськогосподарського товаровиробника
віднесена до класу «Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного
господарства» код 1271 Класифікатора, здається їх власником в оренду, то така будівля
(споруда) оподатковується податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на
загальних підставах.
База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх
часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється ними самостійно
виходячи з загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів,
що підтверджують право власності на такий об’єкт.
Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1
січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають фіскальному органу за
місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію з розбивкою річної суми
рівними частками поквартально.
Зазначена норма передбачена п.п. 266.2.1, п.п. 266.2.2 «ж»), п.п. 266.3.3 ст. 266
Податкового кодексу.
Підприємство планує здійснювати експортні операції. Чи необхідно додатково
реєструватися суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності?
Всі суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності незалежно від форми власності та інших
ознак мають рівне право здійснювати будь-які види зовнішньоекономічної діяльності та дії
щодо її провадження, у тому числі будь-які валютні операції та розрахунки в іноземній
валюті з іноземними суб’єктами господарської діяльності, що прямо не заборонені або не
обмежені законодавством, у тому числі заходами захисту, запровадженими НБУ відповідно
до Закону України від 21.06.2018 № 2473-VIII «Про валюту і валютні операції».
Юридичні особи мають право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно
до їх статутних документів з моменту набуття ними статусу юридичної особи.
Іноземні суб’єкти господарської діяльності, що здійснюють зовнішньоекономічну
діяльність на території України, мають право на відкриття своїх представництв на території
13

України. Акредитацію філій і представництв іноземних банків здійснює Національний банк
України.
Реєстрацію представництв інших іноземних суб’єктів господарської діяльності
здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує
державну політику у сфері економічного розвитку, протягом шістдесяти робочих днів з дня
подання іноземним суб’єктом господарської діяльності документів на реєстрацію.
При цьому, чинним законодавством не передбачена додаткова реєстрація в
контролюючих органах суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.
Зазначена норма передбачена ст. 5 Закону України від 16.04.1991 № 959-ХІІ «Про
зовнішньоекономічну діяльність».
Нараховування пені на занижену суму податкового зобов’язання при
самостійному виправленні помилок, якщо з платежу є переплата?
При нарахуванні суми податкового зобов’язання, визначеного платником податків або
податковим агентом, у тому числі у разі внесення змін до податкової звітності внаслідок
самостійного виявлення платником податків помилок, – після спливу 90 календарних днів
(270 календарних днів у разі здійснення платником податків самостійного коригування
відповідно до п.п. 39.5.4 ст. 39 ПКУ), наступних за останнім днем граничного строку сплати
податкового зобов’язання розпочинається нарахування пені (п.п. 129.1.3 ст. 129 Податкового
кодексу).
На суми грошового зобов’язання (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та
без урахування суми пені), нараховується пеня за кожний календарний день прострочення у
його сплаті, починаючи з 91 календарного дня (з 271 календарного дня у разі здійснення
платником податків самостійного коригування відповідно до п.п. 39.5.4 ст. 39 ПКУ), що
настає за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання, із розрахунку
100% річних облікової ставки НБУ, діючої на кожний такий день (абзац другий п. 129.4
ст.129 ПКУ).
Нарахування пені закінчується у день зарахування коштів на відповідний рахунок
органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, та/або в інших
випадках погашення податкового боргу та/або грошових зобов’язань (п.п. 129.3.1 ст. 129
ПКУ).
Форма заяви для поновлення кваліфікованого сертифіката відкритого ключа
Форма заяви про зміну статусу кваліфікованого сертифіката відкритого ключа для
блокування, скасування або поновлення кваліфікованого сертифіката розміщена на
офіційному інформаційному ресурсі Акредитованого центру сертифікації ключів
Інформаційно-довідкового департаменту ДФС (АЦСК ІДД ДФС) (www.acskidd.gov.ua) в
розділі «Скасування, блокування, поновлення сертифікатів».
Блокування або скасування кваліфікованого сертифіката можливо здійснити у
телефонному режимі.
Заява в усній формі подається заявником (користувачем) до АЦСК ІДД ДФС засобами
телефонного зв’язку за номером (044) 284-00-10, при цьому заявник повинен повідомити
адміністратору реєстрації наступну інформацію:
- ідентифікаційні дані власника
кваліфікованого сертифіката; - ключову фразу голосової автентифікації.
Заява в усній формі приймається тільки у випадку позитивної автентифікації (збігу
голосової фрази та ідентифікаційних даних користувача з інформацією в реєстрі
сертифікатів).
Заява у письмовій формі подається до відокремленого пункту реєстрації користувачів
АЦСК ІДД ДФС за встановленою формою та засвідчується власноручним підписом заявника
(користувача).
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Декларування - 2019
Які витрати на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла
включаються до складу податкової знижки?
Враховуючи те, що при будівництві (придбанні) доступного житла платник податків
має право скористатися державною підтримкою у вигляді сплати державою 30 або 50 відс.
вартості будівництва (придбання) доступного житла та/або надання пільгового іпотечного
житлового кредиту в уповноваженому банку, а решта вартості житла сплачується фізичною
особою за власні кошти, то до складу податкової знижки включаються витрати, які особисто
понесені фізичною особою на будівництво (придбання) доступного житла та погашення
пільгового іпотечного житлового кредиту і відсотків за ним.
Відповідно до п.п. 166.3.8 п. 166.3 ст. 166 Податкового кодексу України від 02 грудня
2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платник податку має право
включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за
наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164
ПКУ, фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати, зокрема, суми
витрат платника податку на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла,
визначеного законом, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту,
наданого на такі цілі, та процентів за ним.
Пунктом 4 ст. 4 Закону України від 25 грудня 2008 року № 800-VI «Про запобігання
впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва»
із змінами та доповненнями (далі – Закон № 800) передбачено, що пільговий іпотечний
житловий кредит – це фінансовий кредит, що надається громадянинові для будівництва або
придбання доступного житла уповноваженим банком, рефінансування якого здійснює
Державна іпотечна установа або Національний банк України, чи фінансовою установою –
виконавцем державної цільової програми будівництва (придбання) доступного житла.
Доступне житло – збудовані і ті, що будуються за державної підтримки, житлові
будинки (комплекси) та квартири (п. 1 ст. 4 Закону № 800).
Згідно з п. 4 Порядку надання державної підтримки та забезпечення громадян
доступним житлом, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня
2018 року № 819 «Деякі питання забезпечення громадян доступним житлом» (далі –
Порядок) державна підтримка надається шляхом сплати за рахунок коштів державного
та/або місцевого бюджету 30 або 50 відс. вартості нормативної площі доступного житла з
урахуванням абзаців другого – четвертого п. 3 Порядку. При цьому одержувачі державної
підтримки вносять на свій поточний рахунок, відкритий в банку, кошти в обсязі 70 або 50
відс. вартості нормативної площі доступного житла.
Одержувачі державної підтримки можуть отримувати кредит в банку для сплати
частини вартості будівництва (придбання) доступного житла, що перевищує розмір
державної підтримки, на умовах та у порядку, що визначені банком.
При цьому державна підтримка надається з розрахунку не більш як 21 квадратний
метр на одну особу та додатково 10,5 квадратних метра загальної площі житла на сім’ю.
Решту вартості житла сплачує громадянин, який уклав договір про будівництво (придбання)
доступного житла, за власні кошти (п. 3 ст. 4 Закону № 800).
Довідково: Загальнодоступний інформаційно – довідковий ресурс (категорія 103.06.08).
Громадяни, які отримували у 2018 році грошове утримання від фізичної особи,
згідно з договором про довічне утримання, повинні подати податкову декларацію до 1
травня 2019 року
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області повідомляє, що ст.744
Цивільного кодексу України встановлено, що за договором довічного утримання одна
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сторона передає другій стороні у власність житловий будинок, квартиру або їх частину, інше
нерухоме майно або рухоме майно, яке має значну цінність, взамін чого набувач
зобов’язується забезпечувати відчужувача утриманням та доглядом довічно. Обсяги
обов’язків набувача встановлюються за згодою сторін у договорі.
При укладанні договору довічного утримання відчужувач одержує дохід у вигляді
вартості матеріального забезпечення та послуг з догляду, визначених у договорі. Відповідно
до пп.14.1.54 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) дохід з джерелом його
походження з України – будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому
числі від будь-яких видів їх діяльності на території України, зокрема, у вигляді інших виплат
та винагород, виплачених відповідно до умов цивільно-правового договору.
Фізична особа, резидент або нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження з
України є платником податку на доходи фізичних осіб (пп.164.1.1 та пп.164.1.2 п.164.2 ст.164
ПКУ).
Платник податку, що отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, та
іноземні доходи, зобов’язаний включити суму таких доходів до загального річного
оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію про майновий стан і доходи за
наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок з таких доходів (пп.168.2.1
п.168.2 ст.168 ПКУ).
Враховуючи викладене, зазначаємо, що при отриманні від фізичної особи доходу у
вигляді вартості матеріального забезпечення та послуг з догляду, визначених у договорі
довічного утримання, відчужувач зобов’язаний включити суму таких доходів до загального
річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію про майновий стан і
доходи
до 1 травня 2019 року за наслідками 2018 року, а також сплатити податок з таких доходів не
пізніше 31 липня 2019 року.
Чи виникає право на податкову знижку при відчуженні об’єкта іпотеки?
Платник податку – резидент має право включити до податкової знижки частину суми
процентів за користування іпотечним житловим кредитом, наданим позичальнику в
національній або іноземній валютах, фактично сплачених протягом звітного податкового
року.
При цьому, Податковим кодексом України визначені умови, при додержанні яких
громадянин має право на застосування податкової знижки по сумам сплачених процентів.
Зокрема, право на включення до податкової знижки суми процентів за іпотечним кредитом,
надається платнику податку за одним іпотечним кредитом протягом 10 послідовних
календарних років починаючи з року, в якому збудований об’єкт житлової іпотеки
переходить у власність громадянина та починає використовуватися як основне місце
проживання.
Якщо протягом звітного року об’єкт іпотеки був відчужений, то фізична особа не має
права на отримання податкової знижки в частині суми процентів за користування іпотечним
житловим кредитом.
Фізична особа протягом звітного року продала один легковий автомобіль. Чи
подається декларація про майновий стан і доходи?
Податкова декларація про майновий стан і доходи в обов’язковому порядку подається у
разі отримання, зокрема, доходів не від податкових агентів (тобто від інших фізичних осіб,
які не зареєстровані як суб’єкти господарювання та самозайняті особи).
Податкова декларація про майновий стан і доходи для громадян, які згідно з
Податковим кодексом зобов’язані подавати податкову декларацію, подається у термін до 2
травня 2019 року.
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Дохід фізичної особи - платника податку від продажу (обміну) об’єкта рухомого майна
протягом звітного податкового року оподатковується податком на доходи фізичних осіб за
ставкою 5%.
При цьому, як виняток, дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну)
протягом звітного (податкового) року одного з об’єктів рухомого майна у вигляді легкового
автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, не підлягає оподаткуванню.
Отже, якщо фізична особа отримала дохід від продажу (обміну) протягом звітного
(податкового) року одного з об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або
мотоцикла, та/або мопеда, то такий дохід не оподатковується.
Як наслідок, у фізичної особи не виникає обов’язку щодо сплати податку на доходи
фізичних осіб.
Подавати річну декларацію про майновий стан і доходи у такому випадку не потрібно.
Зазначена норма визначена п. 173.1, 173.2 ст. 173 Податкового кодексу України.

Законодавство щодо ЄСВ
Визначення бази нарахування ЄСВ для ФОП
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області нагадує, що для фізичних осіб –
підприємців (далі – ФОП), які обрали спрощену систему оподаткування, єдиний внесок на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄСВ) нараховується на суми,
що визначаються такими платниками самостійно для себе, але не більше максимальної
величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої законом України від 08 липня 2010
року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 2464). При цьому сума
ЄСВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску (п. 3 частини першої
ст. 7 Закону № 2464).
ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування, зобов’язані сплачувати ЄСВ,
нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який
сплачується ЄСВ (абзац третій частини восьмої ст. 9 Закону № 2464).
ЄСВ для ФОП, які перебувають на загальній системі оподаткування, нараховується на
суму доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на
доходи фізичних осіб (далі – ПДФО). При цьому сума ЄСВ не може бути меншою за розмір
мінімального страхового внеску на місяць.
База оподаткування ПДФО для доходів, отриманих від провадження господарської
діяльності, регламентується розділом IV «Податок на доходи фізичних осіб» Податкового
кодексу України (далі – ПКУ).
У разі, якщо таким платником не отримано дохід (прибуток) у звітному кварталі або
окремому місяці звітного кварталу, такий платник зобов’язаний визначити базу нарахування,
але не більше максимальної величини бази нарахування ЄСВ, встановленої Законом № 2464.
При цьому сума ЄСВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску (п. 2
частини першої ст. 7 Закону № 2464).
Згідно з п. 164.1 ст. 164 ПКУ чистий річний оподатковуваний дохід визначається
відповідно до пункту 177.2 статті 177 ПКУ, а саме: об’єктом оподаткування ПДФО є чистий
оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у
грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з
господарською діяльністю такої ФОП.
Остаточний розрахунок ПДФО за звітний податковий рік здійснюється платником
самостійно згідно з даними, зазначеними в річній податковій декларації, з урахуванням
сплаченого ним протягом року ПДФО на підставі документального підтвердження факту
його сплати (абзац перший п.п. 177.5.3 п. 177.5 ст. 177 ПКУ).
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Звертаємо увагу, що з 01.01.2018 ФОП, які перебувають на загальній системі
оподаткування, зобов’язанні сплачувати ЄСВ, нарахований за календарний квартал, до 20
числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується ЄСВ (абзац третій частини
восьмої ст. 9 Закону № 2464).

Головне управління ДФС у Запорізькій області
Представники влади та бізнесу Запорізької області розглянули шляхи подолання
проблемних аспектів взаємодії
У Запоріжжі під головуванням очільника Запорізької облдержадміністрації Костянтина
Бриля пройшло чергове засідання обласної координаційної ради з питань розвитку
підприємництва.
Захід відбувся за участю в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій
області Валерія Манька, заступника начальника ГУ ДФС області Руслана Рачинського,
керівництва правоохоронних органів та інших державних відомств регіону, представників
бізнесу та громадськості.
Серед питань учасники розглянули результати опрацювання звернень від однієї з
громадських організацій та запорізьких підприємств на предмет правомірності дій
працівників органів владних повноважень, зокрема, щодо проведення контрольноперевірочної роботи.
Як повідомив Валерій Манько, за викладеними у зверненні фактами відбулися робочі
зустрічі із заявниками, на даний час триває службове розслідування, яке має встановити
законність дій посадовців для подальшого вжиття відповідних заходів. При цьому керівник
фіскальної служби регіону зауважив, що у своїй діяльності, зокрема, під час контрольноперевірочної роботи, співробітники органів ДФС області керуються виключно чинним
законодавством. Валерій Манько звернув увагу, що одним із основних завдань фіскальної
служби є контроль за повнотою та своєчасністю податкових надходжень, а також підкреслив,
що останнім часом рівень добровільної сплати податків у регіоні є стабільно високим і
складає 98 відсотків. Він закликав представників бізнесу до розвитку ефективної співпраці у
рамах конструктивного діалогу.
Голова Запорізької облдержадміністрації Костянтин Бриль наголосив на продовженні
скоординованої роботи органів влади, контролюючих і правоохоронних структур з
детінізації економіки Запорізької області, яка має будуватися на правових засадах,
унеможливлюючи тиск на платників.
Під час дискусії присутні представники запорізьких підприємств та громадських
організацій висловили проблемні аспекти, з якими вони зустрічаються під час взаємодії з
правоохоронними та контролюючими відомствами, та висловили сподівання на їх
оперативне вирішення.
У турецького пасажира в міжнародному аеропорту "Запоріжжя" знайшли
старовинні монети
17 березня громадянин Туреччини під час оформлення пасажирів рейсу "ЗапоріжжяСтамбул" самостійно обрав для проходження контролю "зелений коридор". За зеленою
смугою митний контроль здійснюється у спрощеному порядку без заповнення митної
декларації, і цим шляхом прямують ті пасажири, які не мають при собі заборонених або
обмежених до транспортування предметів. Однак, під час проведення митного контролю
співробітники Запорізької митниці ДФС виявили в іноземця 2 старовинні монети з металу
жовтого кольору, які знаходились у ручному багажі без ознак приховування.
На дані предмети пасажир не мав ані дозвільних документів ані експертних висновків
мистецтвознавця. Ці предмети обмежені до переміщення через митний кордон України
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відповідно ст. 373 МКУ, Закону України від 21 вересня 1999 року №1068 "Про вивезення,
ввезення та повернення культурних цінностей" та Інструкції про порядок оформлення права
на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та контролю за їх переміщенням
через державний кордон України, затвердженої наказом Міністерства культури і мистецтв
України від 22 квітня 2002 року за № 258.
Таким чином, громадянин Туреччини порушив порядок проходження митного
контролю в зонах спрощеного митного контролю, а саме перемістив «зеленим коридором»
предмети, що обмежені законодавством України до такого переміщення без дозвільних
документів. Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею
471 Митного кодексу України.
У Запоріжжі влада і бізнес обговорили пріоритети для економічного зростання країни
Проекти законодавчих новацій та основні вектори економічного розвитку були
представлені для обговорення під час засідання круглого столу, який відбувся у Запоріжжі.
У заході взяли участь Президент Асоціації платників податків України, Надзвичайний і
Повноважний Посол Грігол Катамадзе, голова Запорізької облдержадміністрації Костянтин
Бриль, заступник начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Руслан
Рачинський, начальник Запорізького управління Офісу великих платників податків ДФС
Роман Афонов, керівники інших органів влади, голова Ради ТВ ВГО АППУ у Запорізькій
області Гліб Лобов, члени Громадської ради при ГУ ДФС у Запорізькій області,
представники запорізької бізнес-спільноти.
Презентуючи пріоритети економічного зростання країни, керівник Асоціації платників
податків відзначив, що напрацьовані організацією зміни спрямовані на покращення умов
ведення бізнесу і розвиток підприємництва, лібералізацію податкового законодавства,
підвищення податкових надходжень та детінізацію економіки.
Зокрема, Грігол Катамадзе назвав основні критерії: запровадження податку на
виведений капітал для всіх компаній, зниження податкового навантаження на фонд оплати
праці, запровадження безпаперових технологій, інституційна реформа перевіряючих та
контролюючих органів, введення сучасного трудового права, збереження поточної
спрощеної системи оподаткування, створення стимулюючої податкової системи для
фізичних осіб-підприємців, детінізація ринку оренди землі, сільгосппродукції та інші.
Під час виступу очільник облдержадміністрації Костянтин Бриль позитивно оцінив
останні зміни у податковій та митній сфері, які покращують умови для бізнесу, а також
механізми, що дозволяють збільшувати доходи місцевих громад та виділяти кошти на
реалізацію регіональних програм та розбудову інфраструктури. Він також наголосив на
необхідності побудови нових стосунків і ефективного діалогу між владою і бізнесом.
Під час дискусійної частини круглого столу учасники висловили свої думки щодо
законодавчих ініціатив та запропонованих стимулів для подальшого розвитку економіки і
бізнес-середовища.
Зарплатну заборгованість у Запорізькій області скорочено на 7,1 мільйона
У результаті спільних заходів органів влади та фіскальної служби Запорізької області за
два місяці 2019 року роботодавці погасили 7,1 мільйона гривень боргів по заробітним
платам. Про це повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області
Валерій Манько.
Як зазначив керівник фіскальної служби регіону, у цьому році продовжують роботу
обласна та територіальні комісії з питань погашення зарплатної заборгованості. З початку
року на засідання були запрошені керівники 30 ризикових підприємств. За результатами
заслуховування 29 із них повністю або частково ліквідували борги перед своїми
працівниками.
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Крім того, за підсумками роз'яснювальної роботи з працедавцями до бюджетів
надійшло заборгованості з податку на доходи фізичних осіб у сумі понад 900 тисяч гривень,
до Пенсійного і соціальних фондів – 8,4 мільйона гривень єдиного соціального внеску.
Поряд із цим з початку року найбільші фонди оплати праці сформували підприємства
таких галузей економіки, як: промисловість, державне управління й оборона, постачання
електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, а також переробної промисловості,
охорони здоров'я та надання соціальної допомоги тощо..
Запорізькі підприємства, де працюють особи з обмеженими можливостями,
отримують пільги з оподаткування
У Запорізькій облдержадміністрації пройшло засідання регіональної комісії з питань
діяльності підприємств та організацій громадських організацій осіб з інвалідністю у
Запорізькій області.
Представники ОДА, фахівці фіскальної служби області та інші члени комісії
розглянули доцільність надання підприємствам громадських організацій інвалідів дозволів
на право користування пільгами з оподаткування. Шість підприємств із Запоріжжя,
Бердянська, Мелітополя подали документи для отримання дозволу на пільги.
Відповідно до податкового законодавства, підприємства, які надають робочі місця для
осіб з інвалідністю та відповідають певним критеріям, можуть претендувати на податкову
пільгу. Зокрема, такі організації звільняються від оподаткування прибутку, отриманого від
продажу товарів, робіт чи послуг. Заощаджені кошти виробництва можуть використовувати
для поліпшення умов праці осіб з інвалідністю, їх соціального захисту та утримання
інфраструктури.
За результатами засідання члени регіональної комісії одностайно проголосували за
рішення рекомендувати голові облдержадміністрації надати дозвіл на право користування
пільгами з оподаткування всім шести підприємствам.
Запорізькі підприємства повністю перейшли на митне оформлення за принципом
"єдиного вікна"
На Запорізькій митниці всі імпортні та експортні поставки оформлюються за
принципом "єдиного вікна". Як повідомив начальник Запорізької митниці ДФС Олексій
Мужев, за результатами вжитих організаційних та інформаційних заходів відсоток митних
декларацій, оформлених в електронній системі "єдиного вікна", зріс із 85 відсотків у 2018
році до 100 відсотків у 2019 році.
Усього за два місяці запорізькі митники за допомогою ефективного механізму
здійснили оформлення майже трьох тисяч декларацій.
Керівник Запорізької митниці підкреслив, що запровадження "єдиного вікна"
забезпечило суттєве спрощення та прискорення зовнішньоекономічних операцій, зменшення
витрат для суб'єктів господарювання. Адже система інформаційного обміну об'єднала митні
органи, представників бізнесу та інші відомства державного контролю.
Крім того, загальний показник електронного митного декларування в регіоні склав з
початку року майже 95 відсотків. Фахівці митниці оформили 10,5 тисячі митних декларацій,
що на 1,5 тисячі більше, ніж у січні-лютому 2018 року.
Представники влади, бізнесу та громадськості Запорізького регіону зустрілись з
народним депутатом України Ніною Южаніною
У Запоріжжі відбулася робоча зустріч голови Комітету Верховної ради України з
питань податкової та митної політики, народного депутата України Ніни Южаніної із
представниками підприємств, підприємцями та очільниками органів влади Запорізького
регіону.
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У заході взяли участь голова Запорізької облдержадміністрації Костянтин Бриль, в. о.
начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, начальник
Запорізької митниці ДФС Олексій Мужев, члени Громадської ради при ГУ ДФС у
Запорізькій області, представники запорізької бізнес-спільноти та громадських організацій.
Відкриваючи засідання, керівник фіскальної служби області Валерій Манько привітав
Ніну Южаніну, яка вперше перебувала на Запоріжжі, та підкреслив, що учасники зустрічі
мають можливість обговорити найактуальніші питання державної податкової та митної
політики, а також почути експертну думку законотворця.
У своєму виступі голова Комітету Верховної Ради України з питань податкової та
митної політики докладно зупинилась на основних результатах законодавчої діяльності та
наголосила на важливості напрацьованих законодавчих змін щодо лібералізації податкового
законодавства, змін у системі адміністрування податків і зборів, зокрема, єдиного
соціального внеску, податку на додану вартість, податку на доходи фізичних осіб.
"У нас була мета змінювати систему оподаткування настільки, аби вона була
прийнятною і дала перспективи виходу з тіні значного відсотка економіки", - підкреслила
Ніна Южаніна.
Вона також звернула особливу увагу на реалізацію додаткових стимулів для бізнесу –
зменшення ставок ЄСВ, реформування спрощеної системи оподаткування, впровадження
нових електронних сервісів.
Говорячи про ефективність систем електронного адміністрування податків, політик
відзначила, що вони дають можливість акумулювати достовірні дані як для платника, так і
для контролюючого органу, та є фундаментом для побудови відповідальної свободи між
державою і бізнесом. При цьому народний депутат підкреслила, що наразі відбувається
технічне переоснащення фіскальної служби для подальшого розширення і удосконалення онлайн сервісів.
Учасники також розглянули питання впровадження податку на виведений капітал,
реформування митної служби, перспектив створення принципово нового органу з боротьби з
економічними злочинами.
Під час діалогу присутні поставили політику свої запитання та висловили проблеми, які
потребують вирішення.
Наприкінці зустрічі Ніна Южаніна поспілкувалася з представниками запорізької бізнесспільноти та закликала їх напрацьовувати та направляти до Комітету Верховної Ради
України свої пропозиції щодо змін до податкового законодавства.
Запорізькі оперативники фіскальної служби викрили 34 економічні злочини
За два місяці поточного року співробітники податкової міліції фіскальної служби
Запорізької області в сфері економіки виявили 34 злочини, 20 з яких стосується фактів
ухилення від оподаткування в особливо великих розмірах.
Усього з початку року слідчі Головного управління ДФС у Запорізькій області
розслідували 107 кримінальних проваджень, з яких 75 належать до категорії тяжких
злочинів.
До суду направлено шість кримінальних проваджень, у тому числі чотири – з
обвинувальним актом та два – для звільнення осіб від кримінальної відповідальності у
зв'язку з повним відшкодуванням збитків на суму 5 мільйонів гривень.
За результатами відпрацювання контрагентів "конвертаційних центрів" та фіктивних
суб'єктів господарювання до казни стягнуто 4,7 мільйона гривень.
У сфері державних закупівель оперативники викрили три злочини, до бюджету
повернено 1,1 мільйона.
У рамках операції "Акциз" із незаконного обігу вилучено товарів підакцизної групи на
загальну суму 8,5 мільйона.
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Валерій Манько: "З доходів запорізьких платників місцеві бюджети
отримали 845 мільйонів гривень"
З початку року надходження податку на доходи фізичних осіб у Запорізькому регіоні
склали 845 мільйонів гривень (не враховуючи рівень сплати великих підприємств,
зареєстрованих в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС). Як повідомив в. о. начальника
Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, сплачена сума на 127,4
мільйона або на 18 відсотків перевищила минулорічну.
Керівник фіскальної служби області підкреслив, що за два місяці частка податку на
доходи фізосіб у місцевих бюджетах склала 57 відсотків. При цьому найбільші відрахування
забезпечили роботодавці з виплачених заробітних плат, оподаткування доходів у вигляді
грошового забезпечення військовослужбовців, а також за результатами декларування
фізичних осіб-підприємців, самозайнятих осіб та громадян.
Серед бюджетоутворюючих підприємств – представники таких галузей, як:
виробництво, розподілення електроенергії, добування залізних руд, вантажний залізничний
транспорт, діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки, державного
управління, виробництво будівельних металевих конструкцій тощо.
Близько половини загальних надходжень ПДФО надійшло від платників обласного
центру – 385,6 мільйона, суб'єкти господарювання та мешканці м. Енергодар, Кам’янськоДніпровського та Великобілозерського району сплатили 117 мільйонів, м. Мелітополь,
Мелітопольського та Веселівського районів – 90 мільйонів, м. Бердянськ, Бердянського і
Приморського районів – 61,2 мільйона, Василівського та Михайлівського районів – 48
мільйонів.
Запоріжці сплатили до місцевих бюджетів 19,4 мільйона гривень
податку на нерухомість
З початку року до місцевих бюджетів Запорізького регіону надійшло 19,4 мільйона
гривень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Як зазначив в. о.
начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, порівняно з
аналогічним періодом 2018 року надходження зросли на три мільйони або на 19 відсотків.
Найбільші платники податку – суб'єкти господарювання та мешканці м. Запоріжжя, які
перерахували до міської казни близько 7,1 мільйона гривень, мелітопольські і веселівські
власники нерухомого майна сплатили три мільйони, якимівські та приазовські – 2,3
мільйона, бердянські і приморські – два мільйони. У Вільнянському, Запорізькому та
Новомиколаївському районах сплачено 1,8 мільйона, Оріхівському та Гуляйпільському
районах – 913 тисяч гривень податку на нерухомість.
Зокрема, власники нерухомості-юридичні особи спрямували до місцевих бюджетів 17,4
мільйона, що на 2,2 мільйона або на 14,6 відсотка більше, ніж торік, фізичні особи
поповнили скарбниці на два мільйони, це перевищує минулорічну суму на 856 тисяч.
У Запорізькій області зареєстровано 3913 платників-юридичних осіб, які самостійно
нараховують, декларують та сплачують податкові зобов'язання з податку на нерухомість.
Громадянам фіскальна служба до 1 липня надсилає податкові повідомлення-рішення про
сплату податку. На даний час вже вручено 594 документа. Усього на обліку в органах ДФС
Запорізької області перебуває майже 2,5 тисячі фізосіб-платників податку на нерухоме
майно.
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ДФС України
ДФС: Найбільша кількість мільйонерів обліковується у Києві
У розпалі кампанія декларування доходів, отриманих у 2018 році. Наразі громадянами
подано майже 100 тис. податкових декларацій про майновий стан і доходи та задекларовано
загальний дохід у сумі 13,5 млрд грн. Це майже на 4 млрд грн, або на 38 відсотків більше,
ніж за аналогічний період минулого року.
Громадянами самостійно визначено до сплати податкові зобов’язання з податку на
доходи фізичних осіб в сумі майже 269 млн грн, що на 36 млн грн більше, ніж у
попередньому році. Сума військового збору до сплати становить 42,4 млн грн, або на 5 млн
грн більше, ніж у 2018 році.
Доходи в сумі понад 1 млн грн задекларували 1120 громадян, якими визначено до
сплати податок майже 88 млн грн, або 33 відсотки від загальної суми податку до сплати.
Військового збору мільйонери сплатять 10 млн грн, що становить майже 25 відсотків від
загальної суми збору до сплати.
За структурою доходів третина, або 35 відсотків із загальної кількості мільйонерів
декларували доходи від операцій з продажу (обміну) майна, 24 відсотка – отримання інших
оподатковуваних доходів та 20 відсотків – від надання майна в оренду (суборенду).
Найбільша кількість осіб, які отримали доходи понад мільйон та вже подали декларації,
обліковується традиційно у м. Києві - 35 відсотків від загальної кількості (396 осіб), по
Харківській та Дніпропетровській областях таких платників 9 відсотків (101 та 96
відповідно).
40% мільйонерів – жінки віком від 18 до 78 років. Наймолодшою задекларовано дохід
від успадкування майна, податкові зобов’язання визначено в розмірі 82,5 тис грн.
Наймолодшому чоловіку, який задекларував доходи у сумі понад 1 млн грн, майже 18
років і він сплатить 121,8 тис грн. Найстаршому - 83 роки, він отримав доходи від операцій з
відчуження майна.
Найбільшу суму оподатковуваних доходів - понад 500 млн грн - задекларував
мешканець Дніпра за операціями отримання у дарунок майна від члена сім’ї першого
ступеня споріднення.
Найбільші суми податку до сплати зазначено мешканцями Києва – 3,5 млн грн від
операцій з інвестиційними активами та Сумської області – 2,7 млн грн з доходів, отриманих з
джерел за межами України у вигляді роялті.
Кількість громадян, які задекларували право на податкову знижку в порівнянні з
аналогічним періодом минулого року зросла на 8 відсотків і становить більше ніж 27 тис.
осіб. Сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню, визначена платниками
податків у розмірі майже 69 млн грн, що на 15 млн грн, або на 28 відсотків більше, ніж за
аналогічний період попереднього року.
Нагадуємо, що останній день подання декларації про майновий стан і доходи 2 травня
2019 року.
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