Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області повідомляє
До уваги платників податків!

Інформуємо, що відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів
України «Про перенесення робочих днів у 2019 році» від 10.01.2019 № 7-р у
квітні поточного року вівторок 30 квітня перенесено на суботу 11 травня,
тобто останній день сплати нарахованих податкових зобов’язань з податків і
зборів припадає на вихідний день 30 квітня 2019 року. Нормами податкового
кодексу України не передбачено перенесення термінів слати податків і зборів
(п.57.1 ст.57 Кодексу), тому сплату нарахованих поточних податкових
зобов’язань необхідно здійснити не пізніше 26 квітня 2019 року.

Понад дві тисячі бердянців та приморчан задекларували майже
72 мільйони минулорічних доходів
За три місяці деклараційної кампанії 2037 мешканців Бердянщини та
Приморського району вже прозвітували про отримані у 2018 році доходи.
Загалом вони задекларували 71.8 млн гривень. Про це повідомила начальник
Бердянського управління ГУ ДФС у Запорізькій області Оксана Федорова.

Посадовець зауважила, що із загальної кількості декларантів, правом на
податкову знижку скористався 171 громадянин. За результатами розрахунків
їм повернуть понад 300 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб.
Кількість громадян, які зобов’язані були подати декларацію, і упродовж
січня-березня задекларували доходи за 2018 рік, становить 1866. Наразі
серед цієї категорії декларантів
972 громадянина прозвітували про інші
доходи (переважно доходи від продажу сільськогосподарської продукції), 257
– про доходи у вигляді спадщини, 129 – про доходи від продажу об’єктів
рухомого та нерухомого майна, 437 – про доходи від здавання в найм
нерухомого майна.
Усі ті, хто мав подати декларацію обов’язково, задекларували близько 56
мільйонів гривень доходів, отриманих упродовж 2018 року. За даними
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проведених розрахунків, до бюджету вони сплатять 5,7 млн грн податку на
доходи фізичних осіб та 1,9 млн грн військового збору.
Підсумовуючи результати першої половини цьогорічної деклараційної
кампанії, очільник Бердянського управління фіскальної служби нагадує
мешканцям регіону, що вона триватиме до 2 травня 2019 року. Утім радить
не відкладати подання декларації на останні дні.
Від бердянців та приморчан місцеві бюджети отримали
майже 155 мільйонів податків та платежів
За січень-березень цього року платники податків Бердянщини та
Приморського району сплатили до місцевих бюджетів 154,7 мільйона
гривень. Як зазначила начальник Бердянського управління ГУ ДФС у
Запорізькій області Оксана Федорова, доходи місцевих бюджетів порівняно з
першим кварталом 2018 року зросли на 21,3 мільйона, або на 16 відсотків.
В структурі надходжень найбільшу суму складає податок на доходи з
фізичних осіб, а це з початку року – 93,7 млн грн, що у порівнянні із
відповідним періодом минулого року більше на 14,2 мільйона гривень.
Питома вага податку на доходи з фізичних осіб у загальних надходженнях до
місцевих бюджетів становить 60,6 відсотків.
Окрім того, до місцевих бюджетів з початку року надійшло: єдиного
податку – 29,4 млн грн, земельного податку та орендної плати – 23,3 млн грн,
акцизного податку – 3,8 млн гривень.

Увага! Семінар для платників податків
на тему «Актуальні податково-бухгалтерські зміни»
Філія державного підприємства «Сервісно-видавничий центр» у
Запорізькій області запрошує взяти участь у семінарі на тему «Актуальні
податково-бухгалтерські зміни».
Дата та час проведення: 16 квітня 2019 року о 10.00
(початок реєстрації з 09.30).
Місце проведення: м. Запоріжжя, пр. Соборний,142
Запорізька обласна бібліотека (перший поверх)
Лектор: Церетелі Лариса Григорівна
«Міраж»

директор аудиторської

фірми

З питань щодо участі у семінарі слід звернутися до філії ДП «Сервісновидавничий центр» у Запорізькій області за телефонами:
(061) 239-75-11, (067) 389-38-26, (093) 900-83-68 або написати листа
на електронну адресу svc_08@ukr.net.

Новини законодавства
Затверджено довідники податкових пільг станом на 01.04.2019
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Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області інформує, що ДФС України
затверджено довідники податкових пільг станом на 01.04.2019, а саме:
- Довідник податкових пільг № 92/1, що є втратами доходів бюджету;
- Довідник інших податкових пільг № 92/2.
У вищезазначених довідниках надано перелік пільг з податку на прибуток
підприємств, плати за землю, ПДВ, акцизного податку, податку на нерухоме майно, місцевих
податків та зборів, державного мита, а також початок та кінець дії пільг.
Довідники податкових пільг розміщено на офіційному веб-порталі ДФС України за
посиланням: http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/54005.html

Роз’яснення законодавства
До 1 травня громадянам слід подати заяву для застосування пільги
по земельному податку
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області звертає увагу громадян –
власників землі та землекористувачів, що відповідно до ст.287 Податкового кодексу України
(далі ПКУ) фіскальними органами щорічно до 1 травня проводиться облік платників
земельного податку.
Пунктом 281.1 статті 281 ПКУ визначено перелік категорій громадян, які звільняються
від земельного
податку, а саме:
- 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.
Звільнення від сплати податку відповідної категорій фізичних осіб поширюється
на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм:
- 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.
Пунктом 281.4 статті 281 ПКУ встановлено, якщо громадянин, який належить до
пільгової категорії, має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання,
йому необхідно до 1 травня поточного року подати письмову заяву у довільній формі до
податкової інспекції за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання/зміну
земельних ділянок для застосування пільги.
Пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з базового податкового
(звітного) періоду, у якому подано таку заяву.
Якщо до 1 травня поточного року така фізична особа не подала до контролюючого
органу заяву про самостійне обрання/зміну земельних ділянок для застосування пільги, то у
поточному році оподатковуються всі земельні ділянки, які є у її власності, крім земельної
ділянки, на яку подано заяву у попередніх роках.
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Аванс, отриманий на спрощеній системі оподаткування, враховується у платника
податку на прибуток за правилами бухобліку
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області звертає увагу, що для платників
податку на прибуток відповідно до п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу України
(далі – ПКУ) об’єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її
межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового
результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності
підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або
міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до
положень ПКУ.
Облік доходів підприємства здійснюється відповідно вимог Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затвердженого наказом Міністерства фінансів України
від 29.11.1999 № 290 із змінами, а формування витрат – відповідно до Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 31.12.1999 № 318 із змінами.
Статтею 4 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні» із змінами та доповненнями визначено, що одним з
основних принципів ведення бухгалтерського обліку та формування фінансової звітності є
принцип нарахування, який полягає в тому, що доходи і витрати відображаються в
бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати
надходження або сплати грошових коштів.
Враховуючи вищевикладене, доходи та витрати платника податку на прибуток за
відвантажені товари, виконані роботи, надані послуги після переходу на загальну систему
оподаткування, щодо яких отримано попередню оплату на спрощеній системі
оподаткування, враховуються при визначенні фінансового результату до оподаткування
згідно з правилами бухгалтерського обліку.
Операції з постачання технічних та інших засобів реабілітації звільняються від
оподаткування ПДВ
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області повідомляє, що звільняються від
оподаткування ПДВ операції, зокрема, з постачання:
а) технічних та інших засобів реабілітації (крім автомобілів), послуги з їх ремонту та
доставки; товарів спеціального призначення, у тому числі виробів медичного призначення
для індивідуального користування, для інвалідів та інших пільгових категорій населення,
визначених законодавством України за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів
України;
б) комплектуючих і напівфабрикатів для виготовлення технічних та інших засобів
реабілітації (крім автомобілів), товарів спеціального призначення, у тому числі виробів
медичного призначення для індивідуального користування, для інвалідів та інших пільгових
категорій населення за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;
в) легкових автомобілів для інвалідів уповноваженому органу виконавчої влади з їх
оплатою за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів та коштів фондів
загальнообов’язкового державного страхування, а також операції з їх безоплатної передачі
інвалідам.
Норми визначені п.п. 197.1.3 п. 197.1 ст. 197 Податкового кодексу України.
Слід зазначити, що відповідні переліки технічних та інших засобів реабілітації, а також
комплектуючих і напівфабрикатів для їх виготовлення затверджено постановою Кабінету
Міністрів України від 02 лютого 2011 року № 79 «Деякі питання реалізації п.п. 197.1.3 п.
197.1 ст. 197 Податкового кодексу України» із змінами.
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Коли застосовується умовне звільнення від оподаткування ПДВ
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області повідомляє, що п. 206.7 ст. 206
Податкового кодексу України (далі – ПКУ) визначено: до операцій із ввезення товарів на
митну територію України у митному режимі тимчасового ввезення застосовується умовне
повне звільнення від оподаткування або умовне часткове звільнення від оподаткування за
умови дотримання вимог та обмежень, встановлених главою 18 Митного кодексу України
від 13.03.2012 № 4495-VI із змінами та доповненнями (далі – МКУ):
► умовне повне звільнення від оподаткування ПДВ застосовується до товарів та в
порядку, визначених ст. 105 МКУ (п.п. 206.7.1 п. 206.7 ст. 206 ПКУ);
► умовне часткове звільнення від оподаткування застосовується до товарів та в
порядку, визначених ст. 106 МКУ. Сплачені суми ПДВ включаються платником до складу
податкового кредиту у звітному (податковому) періоді, в якому було сплачено ПДВ (п.п.
206.7.2 п. 206.7 ст. 206 ПКУ).
Відповідно до п. 206.8 ст. 206 ПКУ до операцій із вивезення товарів за межі митної
території України в митному режимі тимчасового вивезення застосовується умовне повне
звільнення від оподаткування ПДВ за умови дотримання вимог та обмежень, встановлених
главою 19 МКУ.
До уваги платників податку на прибуток, які здійснюють облік фінансових
інвестицій в ІСІ за методом участі у капіталі!
ДФС України листом від 01.04.2019 № 10824/7/99-99-15-02-01-17 (далі – Лист ДФС №
10824) для використання у роботі надала роз’яснення Міністерства фінансів України
стосовно застосування положень п.п. 140.4.1 п. 140.4 ст. 140 Податкового кодексу України
(далі – ПКУ) у частині порядку оподаткування доходів від участі в капіталі та доходів у
вигляді дивідендів, нарахованих за фінансовими інвестиціями в інститути спільного
інвестування (далі – ІСІ), які обліковуються за методом участі у капіталі, надіслане листом
від 06.03.2019 № 11210-09-5/6621 (далі – Лист МФУ № 11210).
У Листі МФУ № 11210 зазначено, що платник податку на прибуток – інвестор, який
здійснює облік фінансових інвестицій в ІСІ за методом участі у капіталі, не здійснює
коригування (зменшення) фінансового результату до оподаткування податком на прибуток
підприємств відповідно до п.п. 140.4.1 п. 140.1 ст. 140 ПКУ на суму нарахованих доходів від
участі у капіталі, що відображаються в бухгалтерському обліку збільшенням балансової
вартості фінансових інвестицій.
Лист ДФС № 10824 та Лист МФУ № 11210 розміщено на офіційному веб-порталі ДФС
України за посиланням:
http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/73328.html
Оподаткування ПДВ операцій з постачання телекомунікаційних послуг за
договором доручення залежить від їх місця постачання
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області нагадує, що об’єктом
оподаткування ПДВ є операції платників ПДВ з постачання послуг, місце постачання яких
розташоване на митній території України, відповідно до ст. 186 ПКУ.
Норми визначені п.п. «б» п. 185.1 ст. 185 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).
Місцем постачання телекомунікаційних послуг вважається місце, в якому отримувач
послуг зареєстрований як суб’єкт господарювання або – у разі відсутності такого місця –
місце постійного чи переважного його проживання (п.п. «д» п.186.3 ст.186 ПКУ).
У ситуації, коли телекомунікаційні послуги надаються за договором доручення, слід
зазначити наступне.
Відповідно до п.п. «є» п. 186.3 ст. 186 ПКУ місцем надання посередницьких послуг від
імені та за рахунок іншої особи або від свого імені, але за рахунок іншої особи, якщо
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забезпечується надання покупцю, зокрема, телекомунікаційних послуг, вважається місце, в
якому отримувач послуг зареєстрований як суб’єкт господарювання, або – у разі відсутності
такого місця – місце постійного чи переважного його проживання.
Пунктом 189.4 ст.189 ПКУ передбачено, що базою оподаткування ПДВ для
товарів/послуг, що передаються/отримуються у межах договорів комісії (консигнації),
поруки, довірчого управління, є вартість постачання цих товарів, визначена у порядку,
встановленому ст. 188 ПКУ.
Дата збільшення податкових зобов’язань та податкового кредиту платників ПДВ, що
здійснюють постачання/отримання товарів/послуг у межах договорів комісії (консигнації),
поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів та без права
власності на такі товари/послуги, визначається за правилами, встановленими ст. 187 і ст. 198
ПКУ.
Отже, порядок оподаткування ПДВ операцій з постачання телекомунікаційних послуг
за договором доручення залежить від їх місця постачання.
Дохід від продажу фізичною особою придбаних у банку банківських металів
оподаткуванню ПДФО не підлягає
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області звертає увагу платників, що п. 1
ст. 1 Закону України від 21 червня 2018 року № 2473-VIII «Про валюту і валютні операції»
(далі – Закон № 2473) визначено: валютні цінності – це національна валюта (гривня),
іноземна валюта та банківські метали.
Пунктом 2 ст. 1 Закону № 2473 встановлено, що термін «банківські метали» вживається
у значенні, визначеному Законом України від 18 листопада 1997 року № 637/97-ВР «Про
державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» із змінами та доповненнями (далі
– Закон № 637).
Банківські метали – це золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені
(афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів у зливках і порошках, що
мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів (п. 13 ст. 1
Закону № 637).
Торгівля валютними цінностями – це операції, пов’язані з переходом права власності на
національну валюту України, іноземну валюту, платіжні документи та інші цінні папери,
виражені у національній валюті України, в іноземній валюті або банківських металах,
банківські метали (п.п. 14.1.247 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі – ПКУ)).
До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на
доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) не включаються, доходи від операцій з валютними
цінностями (крім цінних паперів), пов’язаних з переходом права власності на такі валютні
цінності, за виключенням доходів, оподаткування яких прямо передбачено іншими нормами
розділу IV «Податок на доходи фізичних осіб» ПКУ (п.п. 165.1.51 п. 165.1 ст. 165 ПКУ).
Якщо дохід фізичною особою отримано від продажу придбаних у банку банківських
металів, то враховуючи вищевикладене, такий дохід оподаткуванню ПДФО не підлягає.
Податок на доходи фізичних осіб необхідно сплачувати до бюджету за
місцезнаходженням відокремленого підрозділу
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області нагадує, щодо сплати податку на
доходи фізичних осіб юридичною особою до відповідних бюджетів за відокремлені
підрозділи.
Відповідно до п. 168.4 ст. 168 Податкового кодексу України, суми податку на доходи
фізичних осіб, нараховані відокремленим підрозділом на користь фізичних осіб за звітний
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період перераховуються до відповідного бюджету за місцезнаходженням такого
відокремленого підрозділу.
У разі якщо відокремлений підрозділ не уповноважений нараховувати (сплачувати)
податок на доходи фізичних осіб за такий відокремлений підрозділ, усі обов’язки
податкового агента виконує юридична особа. Податок на доходи, нарахований працівникам
відокремленого підрозділу перераховується до місцевого бюджету за місцезнаходженням
такого відокремленого підрозділу.
Юридична особа за своїм місцезнаходженням та місцезнаходженням не уповноважених
сплачувати податок відокремлених підрозділів, відокремлений підрозділ, який
уповноважений нараховувати та сплачувати до бюджету податок, за своїм
місцезнаходженням одночасно з поданням документів на отримання коштів для виплати
належних платникам податку доходів перераховує суми утриманого податку на відповідні
рахунки, відкриті в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів
за місцезнаходженням відокремлених підрозділів.
Таким чином, якщо юридична особа створює підрозділ із використанням праці
найманих осіб за місцезнаходженням (розташуванням) на іншій території, ніж така
юридична особа і не уповноважений нею нараховувати (сплачувати) податок на доходи
фізичних осіб, то цей податок, нарахований працівникам відокремленого підрозділу,
юридична особа перераховує до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого
підрозділу.
Фіскальна служба для зручності платників запровадила новий електронний сервіс
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області повідомляє, що 1 березня 2019
року запроваджений в тестовому режимі новий електронний сервіс – подання відомостей для
реєстрації фізичної особи / внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників
податків засобами «Електронний кабінет».
Ознайомитись з електронним сервісом можна на офіційному веб-порталі ДФС України
у рубриці:
Головна>Фізичним особам>Подання відомостей для реєстрації фізичної особи /
внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.
З метою забезпечення зручності платників податків в рамках електронного сервісу
фізична особа не звертаючись до органів ДФС може заповнити:
- облікову картку фізичної особи - платника податків, яка є заявою для реєстрації у
Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;
- заяву про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків;
- повідомлення про склад та мету збору персональних даних у Державному реєстрі
фізичних осіб - платників податків, права та обов’язки фізичної особи - платника податків;
- копії документів, необхідних для реєстрації/ внесення змін до Державного реєстру;
- обрати контролюючий орган, до якого особа може звернутись для отримання
документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників
податків.
У відповідь на запит до приватної частини ITC «Електронний кабінет» надходить
Повідомлення про результати обробки Облікової картки / Заяви для внесення змін у вигляді
Квитанції №2.
У разі позитивної відповіді заявник для отримання документа, що засвідчує реєстрацію
у Державному реєстрі - Картки платника податків, може звернутися до контролюючого
органу за місцем проживання або до будь-якого контролюючого органу за бажанням. Код та
назву контролюючого органу, до якого він буде звертатися, заявник має вказати при
формуванні запиту (вибрати з переліку).
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Звертаємо увагу, що подання Облікової картки/ Заяви для внесення змін в
електронному вигляді можливе на підставі Свідоцтва про народження дитини для малолітніх
осіб (до 14 років) або Паспорта громадянина України, тому скористатися сервісом можуть
тільки громадяни України.
Підприємець–платник єдиного податку отримує доходи у готівковій та безготівковій
формах. Особливості заповнення книги обліку доходів
Для підприємця - платника єдиного податку доходом є дохід, отриманий протягом
податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій);
матеріальній або нематеріальній формі. До суми доходу за звітний період також включається
сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, та вартість
безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг).
При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні
доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхових виплат і відшкодувань, а також
доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві
власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.
У разі використання платіжних терміналів при здійсненні розрахунків за товари
(роботи, послуги) доходом підприємця-платника єдиного податку вважається вся вартість
реалізованого товару (робіт, послуг) з врахуванням відсотків (комісії) банку.
Підприємці – платники єдиного податку першої - третьої, які не є платниками ПДВ,
ведуть книгу обліку доходів за формою, встановленою наказом МФУ № 579 від 19.06.2015,
шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.
При цьому, відповідно до п. 5 та п. 6 Наказу №579, записи у Книзі виконуються за
підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід, зокрема про кошти, які надійшли
на поточний рахунок платника податку та/або які отримано готівкою (окремо в готівковій та
безготівковій формі).
Отже, у разі отримання доходу в готівковій та безготівковій формі запис в Книзі
здійснюється окремими рядками за підсумками робочого дня, протягом якого отримано
дохід, а датою отримання доходу вважається дата зарахування коштів на розрахунковий
рахунок фізичної особи - підприємця або отримання готівки в касу.
Зазначена норма передбачена ст. 292, п.п. 296.1.1 ст. 296 Податкового кодексу.
Підприємцю на загальній системі оподаткування списується кредиторська
заборгованість. Що враховувати при визначенні доходу?
Об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб підприємців, що
застосовують загальну систему оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто
різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі)
i документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої
фізичної особи - підприємця.
До складу загального оподатковуваного доходу зараховується виручка, що надійшла
фізичній особі - підприємцю як в грошовій, так і в натуральній формі.
У графі 2 «Сума доходу, отриманого від здійснення господарської діяльності або
незалежної професійної діяльності» Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть підприємці на
загальній системі оподаткування, відображається сума доходу, отриманого від здійснення
господарської або незалежної професійної діяльності із сумарним підсумком за місяць,
квартал, рік, і зазначаються, зокрема, кошти, що надійшли на поточний рахунок, касу
платника податків та/або отримано готівкою, сума заборгованості, за якою минув строк
позовної давності, вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).
Кредиторська заборгованість - це заборгованість платника податку перед іншими
суб’єктами господарювання за отримані товари (роботи, послуги).
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Отже, якщо кредитором списується заборгованість підприємцю на загальній системі
оподаткування, то сума списаної заборгованості включається до складу загального
оподатковуваного доходу такого підприємця та оподатковується на загальних підставах за
ставкою 18%.
Зазначена норма передбачена п.14.1.95. ст. 14, п. 177.2 ст. 177 Податкового кодексу
України та п.п. 6.2 «Порядку ведення Книги обліку доходів та витрат, яку ведуть фізичні
особи – підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи,
які проводять незалежну професійну діяльність», затвердженого наказом Міністерства
доходів і зборів від 16.09.13 № 481.
Податкова накладна, не зареєстрована в ЄРПН, відображається у податкових
зобов’язаннях продавця
Відсутність факту реєстрації платником ПДВ – продавцем товарів/послуг податкових
накладних в ЄРПН не дає права покупцю на включення сум ПДВ до податкового кредиту та
не звільняє продавця від обов’язку включення суми ПДВ, вказаної в податковій накладній,
до суми податкових зобов’язань за відповідний звітний період.
Тобто, відсутність факту реєстрації в ЄРПН податкової накладної або порушення
строків такої реєстрації не є підставою для не відображення платником податку – продавцем
товарів/послуг суми ПДВ за такими податковими накладними в податкових зобов’язаннях
відповідного звітного періоду.
Зазначена норма передбачена п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу України.
Як подати заяву щодо зміни групи єдиного податку?
Для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування суб’єкт
господарювання подає до контролюючого органу заяву про застосування спрощеної системи
оподаткування.
Заява подається 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); зміни податкової адреси суб’єкта господарювання; зміни місця
провадження господарської діяльності; зміни видів господарської діяльності; зміни групи та
ставки платника єдиного податку.
Затверджена наказом МФУ від 20.12.2011 № 1675 форма заяви подається для обрання
або переходу на спрощену систему оподаткування, внесення змін до реєстру платників
єдиного податку та відмови від спрощеної системи оподаткування.
Фізичні особи – підприємці подають заяву до контролюючого органу особисто або
поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення.
Тобто, заява для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, внесення
змін до реєстру платників єдиного податку, відмови від спрощеної системи оподаткування,
зміни групи та ставки платника єдиного податку надається особисто або поштою з
повідомленням про вручення та з описом вкладення.
При цьому, можливість подання заяви засобами електронного зв’язку в електронній
формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб не
реалізована.
Зазначена норма передбачена п. 298.1 – п. 298.3 ст. 298 Податкового кодексу, п. 4
«Порядку подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування» від 20.12.2011
№1675.
Підприємство безоплатно передає працівнику товари.
Особливості оподаткування податком на доходи фізичних осіб і військовим збором.
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Об'єктом оподаткування фізичної особи - резидента є загальний місячний (річний)
оподатковуваний дохід, до якого включається дохід, отриманий платником податку як
додаткове благо (крім випадків, передбачених ст. 165 Кодексу) у вигляді вартості безоплатно
отриманих товарів (робіт, послуг), визначеної за правилами звичайної ціни, а також суми
знижки звичайної ціни (вартості) товарів (робіт, послуг), індивідуально призначеної для
такого платника податку.
Під час нарахування (надання) доходів у будь-якій негрошовій формі базою
оподаткування є вартість такого доходу, розрахована за звичайними цінами, правила
визначення яких встановлені згідно з цим Кодексом, помножена на коефіцієнт, який
обчислюється за такою формулою: К = 100 : (100 - Сп), де К - коефіцієнт; Сп - ставка
податку, встановлена для таких доходів на момент їх нарахування.
Крім того, дохід, отриманий платником у вигляді додаткового блага, є об'єктом
оподаткування військовим збором за ставкою 1,5%.
Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь
платника податку, зобов'язаний утримувати податок на доходи фізичних осіб та військовий
збір із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи відповідні ставки податку і
збору.
Отже, у разі якщо підприємством безоплатно передаються працівнику товари, то їх
вартість включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу працівника
як додаткове благо та оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим
збором на загальних підставах за ставками 18% та 1,5%.
При цьому для військового збору не передбачено застосування коефіцієнта,
визначеного п. 164.5 ст. 164 Кодексу.
Зазначена норма передбачена пп. 163.1.1 ст. 163, пп. 164.2.17 "е", п. 164.5 ст. 164, пп.
168.1.1 ст. 168, пп. 1.2 п. 16 1 підрозд. 10 розд. XX Податкового кодексу України.
Як новоствореному платнику єдиного податку 3-ї групи зареєструватись
платником ПДВ?
Ставка єдиного податку, визначена для третьої групи у розмірі 3% (у разі сплати ПДВ),
може бути обрана:
- суб’єктом господарювання, який зареєстрований платником ПДВ відповідно до розд.
V Податкового кодексу, у разі переходу ним на спрощену систему оподаткування шляхом
подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування не пізніше ніж за 15
календарних днів до початку наступного календарного кварталу;
- платником єдиного податку третьої групи, який обрав ставку єдиного податку в
розмірі 5%, у разі добровільної зміни ставки єдиного податку шляхом подання заяви щодо
зміни ставки єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку
календарного кварталу, в якому буде застосовуватися нова ставка та реєстрації такого
платника платником ПДВ;
- суб’єктом господарювання, який не зареєстрований платником ПДВ, у разі його
переходу на спрощену систему оподаткування або зміни групи платників єдиного податку
шляхом реєстрації платником ПДВ відповідно до розд. V ПКУ і подання заяви щодо
переходу на спрощену систему оподаткування або зміни групи платників єдиного податку не
пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому
здійснено реєстрацію платником ПДВ.
Зареєстровані в установленому законом порядку суб’єкти господарювання
(новостворені), які протягом 10 днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання
спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої
групи, яка не передбачає сплату ПДВ, вважаються платниками єдиного податку з дня їх
державної реєстрації.
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У разі зміни ставки єдиного податку реєстраційна заява подається не пізніше ніж за 15
календарних днів до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися ставка
єдиного податку, що передбачає сплату ПДВ.
Таким чином, новостворена юридична особа може обрати ставку єдиного податку, що
передбачає сплату ПДВ (третя група – 3%), лише після здійснення реєстрації платником
податку на додану вартість.
Тобто новостворена юридична особа може зареєструватися з дня державної реєстрації
як платник єдиного податку третьої групи зі ставкою 5 % та не пізніше ніж за 15 днів до
початку наступного кварталу подати заяву про перехід на сплату єдиного податку за ставкою
3 % (для третьої групи) та подати заяву на реєстрацію платником податку на додану вартість.
Зазначена норма передбачена абз. другим п. 183.4 ст. 183; п.п. 4 п. 293.8 ст. 293, абз.
другим п.п. 298.1.2 ст. 298 Податкового кодексу України.

Декларування - 2019
Як оподатковуються доходи від продажу власної сільськогосподарської продукції
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області повідомляє, що відповідно до
пп. 165.1.24 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника
податку не включаються доходи, отримані від продажу власної сільськогосподарської
продукції, що, зокрема вирощена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або
перероблена безпосередньо фізичною особою на земельних ділянках, наданих їй у розмірах,
встановлених Земельним кодексом України для ведення, зокрема:
- садівництва та/або для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) та/або для індивідуального дачного
будівництва. При цьому якщо власник сільськогосподарської продукції має ще земельні
частки (паї), виділені в натурі (на місцевості), але не використовує їх (здає в оренду або
обслуговує), отримані ним доходи від продажу сільськогосподарської продукції не
включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;
- особистого селянського господарства та/або земельні частки (паї), виділені в натурі
(на місцевості), сукупний розмір яких не перевищує 2 га. При цьому розмір земельних
ділянок, зазначених в абзаці другому цього підпункту, а також розмір виділених в натурі (на
місцевості) земельних часток (паїв), які не використовуються (здаються в оренду,
обслуговуються), не враховуються.
Якщо розмір земельних ділянок, зазначених в абзаці третьому пп. 165.1.24 п. 165.1
ст. 165 ПКУ, перевищує 2 гектари, дохід від продажу сільськогосподарської продукції
підлягає
оподаткуванню
на
загальних
підставах,
тобто,
такий
дохід
оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 % та військовим збором
за ставкою 1,5 %.
Платник податків зобов’язаний включити суму таких доходів до загального річного
оподатковуваного доходу та подати до 01 травня року наступного за звітним, податкову
декларацію про майновий стан і доходи, а також сплатити ПДФО та військовий збір з таких
доходів (п.п. 168.2.1 п. 168.2 ст. 168 ПКУ).

Законодавство щодо ЄСВ
Взяття на облік дипломатичних представництв, розташованих на території
України, як платників ЄСВ
Платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
(далі – ЄСВ) є дипломатичні представництва і консульські установи іноземних держав, філії,
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представництва та інші відокремлені підрозділи іноземних підприємств, установ та
організацій (у тому числі міжнародні), розташовані на території України.
Норми визначені абзацом шостим п. 1 частини першої 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).
Статтею 5 Закону № 2464 встановлено, що взяття на облік платників ЄСВ, зазначених,
зокрема, в абзаці шостому п. 1 частини першої ст. 4 Закону № 2464, на яких не поширюється
дія Закону України від 15 травня 2003 року № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» із змінами і доповненнями,
здійснюється відповідно до Порядку обліку платників єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 24.11.2014 № 1162 із змінами (далі – Порядок № 1162)
Взяття на облік дипломатичних представництв і консульських установ іноземних
держав, розташованих на території України, контролюючим органом здійснюється за
місцезнаходженням у день отримання від них заяви про взяття на облік платника ЄСВ за
формою № 1-ЄСВ згідно з додатком 1 до Порядку № 1162 (п. 1 розділу ІІІ Порядку № 1162).
Згідно з п. 3 розділу ІІІ Порядку № 1162 платникам ЄСВ – дипломатичним
представництвам і консульським установам іноземних держав, розташованим на території
України, контролюючим органом наступного робочого дня з дня взяття на облік безоплатно
надсилається (вручається) повідомлення про взяття їх на облік за формою № 2-ЄСВ згідно з
додатком 3 до Порядку № 1162.
Камеральні перевірки з ЄСВ проводяться у порядку, встановленому Податковим
кодексом України
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області повідомляє, що документальні та
камеральні перевірки по єдиному внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування (далі – ЄСВ) проводяться у порядку, встановленому Податковим кодексом
України (далі – ПКУ).
Норма визначена п. 2 частини першої ст. 13 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).
Порядок проведення камеральних перевірок визначено ст. 76 ПКУ.
З урахуванням вимог ст. 76 ПКУ камеральній перевірці підлягає вся звітність по ЄСВ
суцільним порядком. Згода платника ЄСВ на перевірку та його присутність під час
проведення камеральної перевірки не обов’язкова. Звітність, подана платниками ЄСВ,
проходить арифметичний та логічний контроль.
Камеральна перевірка даних, заявлених у звітності по ЄСВ, проводиться протягом 30
календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання такої звітності,
а у разі отримання такої звітності після граничного строку подання – протягом 30
календарних днів з дати фактичного подання такої звітності.
Згідно з частиною шістнадцятою ст. 25 Закону № 2464 строк давності щодо
нарахування, застосування та стягнення сум недоїмки, штрафів та нарахованої пені не
застосовується. Тобто камеральна перевірка дотримання законодавства з питань подання
звітності та сплати ЄСВ призначається без дотримання строків давності.
Порядок оформлення результатів камеральної перевірки здійснюється відповідно до
вимог ст. 86 ПКУ.
Згідно з п. 86.2 ст. 86 ПКУ у разі встановлення порушень за результатами камеральної
перевірки складається акт у двох примірниках, який підписується посадовими особами
такого органу, які проводили перевірку, і після реєстрації у контролюючому органі
вручається або надсилається для підписання протягом трьох робочих днів платнику.
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Нарахування єдиного внеску на суми матеріальної допомоги.
Що необхідно враховувати?
Платниками єдиного внеску є роботодавці, зокрема, підприємства, установи,
організації, інші юридичні особи, які використовують найману працю фізичних осіб на
умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством,
чи за цивільно-правовими договорами.
Базою нарахування єдиного внеску для роботодавців є сума нарахованої кожній
застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову
заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній
формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці", та сума
винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими
договорами.
Водночас, згідно з частиною сьомою ст. 7 Закону № 2464 перелік видів виплат, на які не
нараховується єдиний внесок, затверджується Кабінетом Міністрів України.
Так, постановою КМУ від 22.12.2010 №1170 затверджено «Перелік видів виплат, що
здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок».
Згідно п. 14 розділу I Переліку №2464 не є базою для нарахування єдиного внеску
матеріальна допомога разового характеру, що надається окремим працівникам у зв'язку із
сімейними обставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей, поховання.
Отже, сума матеріальної допомоги разового характеру, що надається підприємством
окремим працівникам у зв'язку із сімейними обставинами, не є базою нарахування єдиного
внеску.
Зазначена норма передбачена п. 1 частини першої ст. 4, п. 1 частини першої ст. 7 Закону
України від 08.07.2010 № 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування".

Головне управління ДФС у Запорізькій області
Валерій Манько: "Від платників податків Запорізької області до держбюджету
надійшло 2,4 мільярда"
У першому кварталі 2019 року запорізькі платники податків спрямували до державної
казни 2 мільярди 427,4 мільйона гривень (без даних великих підприємств, які перебувають
на обліку в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС). Як повідомив в. о. начальника
Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, порівняно з минулим
роком рівень сплати податків зріс на 43 відсотки, додатково бюджет отримав майже 734
мільйони.
Найбільші доходи держбюджету сформувала сплата податку на прибуток –
підприємства регіону забезпечили 917 мільйонів, що на 619 мільйонів більше, ніж торік.
Податку на додану вартість надійшло 796,4 мільйона, це перевищує минулорічні
показники на 43,6 мільйона або на 5,8 відсотка.
Надходження податку на доходи фізичних осіб склали 430 мільйонів, зростання до
показників аналогічного періоду 2018 року – на 62,3 мільйона або на 17 відсотків.
Рентних платежів за використання природних ресурсів сплачено у сумі 71,8 мільйона,
зокрема, рентної плати за спеціальне використання води – 26,6 мільйона, рентної плати за
користування надрами – 45 мільйонів.
Крім того, запорізькі підприємства-забруднювачі спрямували до держбюджету майже
37 мільйонів гривень екологічного податку, що на 4,7 мільйона або на 14,5 відсотка більше,
ніж за три місяці попереднього року.
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У Запоріжжі ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр
з оборотом понад 320 мільйонів
Співробітники податкової міліції фіскальної служби Запорізької області під
процесуальним керівництвом обласної прокуратури припинили діяльність міжрегіонального
конвертаційного центру.
У рамках розслідування кримінального провадження за ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК
України було встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору
економіки Запорізької, Дніпропетровської, Харківської, Київської областей та м. Києва
незаконні послуги щодо мінімізації сплати податків, безпідставного формування податкового
кредиту з ПДВ, переводу безготівкових коштів в готівку та подальшої легалізації грошових
коштів.
Учасники конвертаційного центру з метою прикриття своєї незаконної діяльності
зареєстрували низку підконтрольних суб’єктів господарювання, на рахунки яких надходили
безготівкові грошові кошти підприємств реального сектору економіки у вигляді оплати за
товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги), після чого дані кошти знімались готівкою та
повертались замовникам конвертації за грошову винагороду у розмірі 12-14 відсотків від
суми операції.
Загальна сума проконвертованих грошових коштів у період 2018-2019 років складає
понад 320 мільйонів гривень.
За результатами санкціонованих обшуків, проведених в тіньовому офісному
приміщенні "конвертцентру", за місцями реєстрації та проживання фігурантів та в їх
автомобілях з незаконного обігу вилучено та передано на відповідальне зберігання печатки
підконтрольних підприємств, бухгалтерські документи, чорнові записи, комп’ютерну
техніку, електронні носії інформації, 25 одиниць холодної зброї та травматичний пістолет.
Окрім того, накладено арешт на 1,3 мільйона гривень, що знаходяться на банківських
рахунках 45 підконтрольних підприємств та на 7,4 мільйона гривень ліміту коштів цих
компаній в Системі електронного адміністрування ПДВ.
Наразі слідство триває.
Митні платежі у Запорізькому регіоні перевищили два мільярди
За три місяці 2019 року запорізькі підприємства перерахували 2 мільярди 54,7
мільйона гривень митних платежів. Як повідомив начальник Запорізької митниці ДФС
Олексій Мужев, це на 107 мільйонів або на 5,5 відсотка більше, ніж за аналогічний період
минулого року.
Лише у березні до державного бюджету надійшло 547 мільйонів, при цьому
середньоденні надходження склали 27,3 мільйона.
З початку року найбільші платежі сформувала сплата податку на додану вартість,
акцизного податку та ввізного мита. При цьому основну суму податків і зборів становили
митні платежі, що сплачувались при ввезенні товарів на митну територію України
промисловими підприємствами для використання в виробничих процесах – 73,8 відсотка. Від
суб'єктів невиробничих галузей надійшло 26,2 відсотка.
Зокрема, від митного оформлення машин, устаткування та транспорту забезпечено 36
відсотків від загальної суми митних платежів, паливно-енергетичних товарів – 29 відсотків,
металів та виробів з них – 12 відсотків, продовольчої та сільськогосподарської продукції – 9
відсотків, мінеральних продуктів – 6 відсотків, продукції хімічної промисловості – 5
відсотків.
Валерій Манько: "Бюджети запорізьких громад отримали майже 2,2 мільярда"
З початку року до місцевих бюджетів Запорізького регіону сплачено 2 мільярди 162
мільйони гривень податків і зборів (без показників великих підприємств, зареєстрованих у
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Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС). Як відзначив в. о. начальника Головного
управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, доходи скарбниць громад у
порівнянні з відповідним періодом 2018 року зросли майже на 300 мільйонів або на 16
відсотків.
У розрізі платежів найбільші суми надійшли від сплати податку на доходи фізичних
осіб – 1 мільярд 290 мільйонів, що на 187 мільйонів або на 17 відсотків перевищує рівень
минулого року.
Вагомі надходження від суб'єктів малого і середнього підприємництва – за три місяці
вони поповнили місцеві бюджети на 340 мільйонів гривень єдиного податку, що на 52,3
мільйона або на 18 відсотків більше, ніж торік.
За оренду та користування земельними ділянками сплачено 253,6 мільйона плати за
землю, що в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року більше на 14,4 мільйона
або на шість відсотків.
Запорізькі підприємства перерахували більше 113 мільйонів гривень податку на
прибуток, збільшивши відрахування до показників минулого року на 69 мільйонів.
Крім того, до місцевого бюджету надійшло 48 мільйонів гривень рентної плати за
користування природними ресурсами, а також 44,3 мільйона гривень екологічного податку.

ДФС України
Збільшується кількість оформлень роботодавцями праці найманих осіб
Завдяки запровадженим ДФС заходам з детінізації відносин у сфері зайнятості
населення та посиленню роз’яснювальної роботи роботодавці продовжують активно
оформлювати трудові відносини з найманими працівниками.
Так, протягом січня – березня 2019 року роботодавці легалізували працю 1,15 млн
найманих осіб. Це на 12,5% більше, ніж за відповідний період минулого року.
Тільки у березні офіційно працевлаштовано 0,4 млн осіб.
ТОП-5 сфер, де зафіксовано найбільша кількість легалізованих працівників:
- вирощування зернових, бобових і насiння олiйних культур - 56,6 тис найманих осіб;
- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування,
напоями та тютюновими виробами - 18,7 тис;
- діяльності лікарських закладів - 13,5 тис;
- будівництво житлових і нежитлових будівель - 11,4 тис;
- діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування - 11,4 тис.
Результатом легалізації стали додаткові надходження до бюджету. У першому кварталі
за рахунок офіційного працевлаштування 1,15 млн осіб додатково перераховано майже 4
млрд грн. Зокрема, податку на доходи фізичних осіб - 1,7 млрд грн, ЄСВ – 2,08 млрд грн,
військового збору – 142,5 млн грн.
Тільки у березні перераховано 719,8 млн грн. Зокрема, податку на доходи фізичних осіб
– 312,2 млн грн, ЄСВ – 381,6 млн. грн., військового збору – 26 млн грн.

