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

З 2 травня 2019 року вступають у дію нові рахунки для сплати ЄСВ
та фінансових санкцій, відкриті на ім’я територіальних органів Державної
фіскальної служби України. Реєстр нових рахунків ЄСВ оприлюднено на
головній сторінці сайту ДФС України у розділі «Реєстри» та розміщені на
субсайті ГУ ДФС у Запорізькій області : http://zp.sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki
.Зверніть увагу! Що граничний термін використання «старих» рахунків
з ЄСВ спливає 01.05.2019 року.
А вже з 2 травня кошти, які сплачуватимуться платниками на старі
рахунки, не будуть зараховуватись, а повертатимуться платникам, як
нез’ясовані надходження.
А також, Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області нагадує
платникам податків, що 29 та 30 квітня 2019 року є вихідними днями. У
зв’язку з цим граничний термін сплати податків до бюджетів 26 квітня
поточного року.

До уваги школярів!
Університет державної фіскальної служби України запрошує учнів
9-11 класів усіх регіонів України до участі у IІI Всеукраїнському
Інтелектуальному конкурсі «Податківець майбутнього»
Конкурс відбуватиметься у два тури.
І тур. Регіональний, що проходитиме у двох форматах (на вибір).
Дистанційний, з використанням платформи Moodle (19 квітня -11
травня 2019 року).
Стаціонарний (11 травня 2019 року) на базі відокремлених структурних
підрозділів Університету (у м. Вінниці, Житомирі, Кам'янець-Подільському,
Львові).
ІІ тур. Фінал (17 травня 2019 року) на базі Університету державної
фіскальної служби України.
Для участі необхідно здійснити заповнення онлайн – заяви
http://www.nusta.edu.ua, головна сторінка.
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Власники та орендарі земельних ділянок на Бердянщині сплатили
до місцевих бюджетів понад 23 мільйони гривень плати за землю
У першому кварталі 2019 року до місцевих бюджетів міста Бердянськ,
Бердянського та Приморського районів надійшло 23,3 млн грн плати за
землю, що на 4,1 млн грн більше, ніж за відповідний період минулого року.
Про це повідомила начальник Бердянського управління ГУ ДФС у Запорізькій
області Оксана Федорова.
Власниками та орендарями земельних ділянок - юридичними особами до
місцевої скарбниці перераховано 19,7 млн грн, а фізичними особами підприємцями та громадянами – 3,6 млн гривень.
Фахівці Бердянського управління нагадують, що плата за землю включає
два види обов’язкових платежів – земельний податок та орендну плату.
Перший сплачують власники землі та землекористувачі, другий – орендарі
земельних ділянок, як фізичні, так і юридичні особи.
Крім того, наголошуємо, власники землі та землекористувачі сплачують
плату за землю з дня виникнення права власності або права користування
земельною ділянкою. У разі припинення права власності або права
користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичне
перебування землі у власності або користуванні у поточному році.
Від власників нерухомості до місцевих скарбниць Бердянщини та
Приморська надійшло понад 2 мільйони гривень
Впродовж січня-березня 2019 року платники податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки, сплатили до місцевих бюджетів
2,5 млн гривень. Порівняно з відповідним періодом минулого року
надходження зросли на 0,6 млн гривень.
Як зазначила начальник Бердянського управління ГУ ДФС у Запорізькій
області Оксана Федорова, левова частка сплати (94,6 відс.) припадає на
власників нерухомості - юридичних осіб. За три місяці вони сплатили
2,4 млн грн податку на нерухоме майно. А це на 0,5 млн грн більше, ніж у
першому кварталі минулого року.
Фізичні особи сплатили за нерухомість 0,1 млн грн, що перевищило
минулорічні надходження на 0,04 млн гривень.
Нагадаємо, що податок на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки, сплачують фізичні та юридичні особи, які є власниками житлової та
нежитлової нерухомості.
Юридичні особи самостійно визначають суму податку до сплати у
декларації та сплачують податок за 2019 рік. Фізичним особам податок
нараховують
органи
фіскальної
служби,
вручаючи
їм
податкові
повідомлення-рішення. Громадяни в поточному році сплачують податок на
нерухомість за об`єкти, що були у володінні в 2018 році.
Власники житлової нерухомості, загальна площа якої перевищує 300
квадратних метрів для квартири та/або 500 квадратних метрів для будинку,
сплачують додатково 25000 гривень на рік за кожен об'єкт такої житлової
нерухомості.
Сплачують податок фізичні особи протягом 60 днів із моменту вручення
податкового повідомлення-рішення.
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Новини законодавства
Про Реєстр рахунків для сплати ЄСВ
З 02.05.2019 вступають в дію нові небюджетні рахунки 3719, відкриті на ім’я
територіальних органів Державної фіскальної служби України для сплати коштів єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄСВ) та фінансових
санкцій у зв’язку з проведенням реорганізації територіальних органів ДФС!!!
Заповнення платниками поля «Призначення платежу»розрахункових документів
у разі сплати ЄСВ
При сплаті ЄСВ поле «Призначення платежу» розрахункового документа
заповнюється таким чином:
*
;1
; код за ЄДРПОУ
; сплата ЄСВ
;
;
;
01
1
2
3
4
5
6
7
1 – службовий код («*»);
2 – код виду сплати («101» – Сплата суми ЄСВ);
3 – код за ЄДРПОУ платника, який здійснює сплату;
4 – друкується роз'яснювальна інформація про призначення платежу;
5 – не заповнюється;
6 – не заповнюється;
7 – не заповнюється.
Символи рахунків для зарахування ЄСВ в органах ДФС розміщено за
посиланням http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/183771.html
Із вищезазначеною інформацією можна ознайомитись на офіційному веб-порталі ДФС
України за посиланням: http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/214641.html

Роз’яснення законодавства
Визначення строків адміністративного оскарження та сплати грошових зобов’язань
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області повідомляє, що з 01 січня 2019
року до Податкового кодексу України (далі – ПКУ) 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) внесені зміни, зокрема до порядку оскарження
рішень контролюючих органів.
Так, Законом № 2628 збільшено з десяти календарних до десяти робочих днів
передбачений п. 56.3 ст. 56 ПКУ термін, протягом якого може бути подана скарга для
оскарження в адміністративному порядку прийнятих контролюючими органами податкових
повідомлень-рішень.
Звертаємо увагу на те, що п. 57.3 ст. 57 ПКУ передбачені граничні терміни сплати
нарахованих контролюючим органом сум грошових зобов’язань.
Так, у разі визначення грошового зобов’язання контролюючим органом за підставами,
зазначеними у підпунктах 54.3.1 – 54.3.6 п. 54.3 ст. 54 ПКУ, платник податків зобов’язаний
сплатити нараховану суму грошового зобов’язання протягом 10 календарних днів, що
настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли
протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення
контролюючого органу. У разі оскарження рішення контролюючого органу про нараховану
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суму грошового зобов’язання платник податків зобов’язаний самостійно погасити узгоджену
суму, а також пеню та штрафні санкції за їх наявності протягом 10 календарних днів,
наступних за днем такого узгодження.
З метою запобігання нарахуванню штрафних санкцій та пені за порушення строків
сплати визначеного у податковому повідомленні-рішенні грошового зобов’язання,
платникам податків варто дотримуватись передбаченого п. 57.3 ст. 57 ПКУ граничного
строку сплати. У разі незгоди з таким рішенням контролюючого органу, розпочати протягом
такого строку процедуру його оскарження.
У випадку подання скарги на податкове повідомлення-рішення після спливу 10
календарних днів у платника податків виникає обов’язок сплатити нараховану суму
грошового зобов’язання протягом строків, визначених у ПКУ, а у разі несплати – такий
платник притягується до відповідальності, передбаченої ст. 126 ПКУ.

У яких випадках ФОП – платники єдиного податку застосовують РРО
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області звертає увагу на наступне.
ДФС України повідомила, що фізичні особи – підприємці (далі – ФОП) – платники
єдиного податку другої – четвертої груп, які здійснюють розрахункові операції в готівковій
чи в безготівковій формі при продажу товарів (наданні послуг) зобов’язані проводити
розрахункові операції на повну суму покупки через зареєстровані, опломбовані у
встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори
розрахункових операцій (далі – РРО) з роздрукуванням відповідних розрахункових
документів у разі:
◄ перевищення в календарному році незалежно від обраного виду діяльності обсягу
доходу понад 1 000 000 гривень (застосування РРО розпочинається з першого числа першого
місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується у всіх
наступних податкових періодах протягом реєстрації суб’єкта господарювання як платника
єдиного податку);
◄ здійснення реалізації технічно складних побутових товарів, що підлягають
гарантійному ремонту, а також лікарських засобів та виробів медичного призначення
незалежно від групи єдиного податку та обсягу річного доходу;
◄ здійснення роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20
літрів та діяльності, пов’язаної з роздрібним продажем пива, сидру, пері (без додання
спирту) та столових вин.
Нагадаємо, доходом платника єдиного податку для ФОП є дохід, отриманий протягом
податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій);
матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 Податкового кодексу
України (далі – ПКУ).
При цьому, до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні
доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також
доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві
власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності (п.п. 1 п. 292.1 ст.
292 ПКУ).
Більше роз’яснень про порядок застосування реєстраторів розрахункових операцій – у
сервісі «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс», перейти на який можна з
головної сторінки офіційного веб-порталу ДФС (дане роз’яснення у категорії 109,
підкатегорії 109.04).
Інформацію
розміщено
на
офіційному
веб-порталі
ДФС
України
за
посиланням:http://sfs.gov.ua/nove-pro-podatki--novini-/375817.html
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Ключі електронного цифрового підпису можна отримати у відокремленому пункті
реєстрації Акредитованого центру сертифікації ключів ІДД ДФС
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області нагадує, що електронний
цифровий підпис (ЕЦП) дає можливість платникам податків оптимізувати процедуру подачі
звітів, швидко та без перешкод звітувати до податкових, митних органів не витрачаючи свій
час, замовляти довідки, тощо.
Платник податків може звернутись до відокремлених пунктів реєстрації користувачів
Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС.
При цьому ідентифікація фізичної особи, яка звернулася для отриманням ЕДП, здійснюється
за умови її особистої присутності. Звертаємо увагу, що строк чинності кваліфікованих
сертифікатів відкритих ключів, отриманих від АЦСК ІДД ДФС, становить два роки з
моменту їх формування.
Перелік документів, необхідних для отримання електронних довірчих послуг, наведено
у розділі «Отримання електронних довірчих послуг» офіційного інформаційного ресурсу
АЦСК ІДД ДФС (http://acskidd.gov.ua/r_kor), у підрозділі «Підготовка документів та
реєстрація».
Детальну інформацію щодо режиму роботи, розміщення віддалених пунктів реєстрації
користувачів АЦСК ІДД ДФС можна отримати на офіційному інформаційному ресурсі
АЦСК ІДД ДФС (www.acskidd.gov.ua) у розділі «Пункти обслуговування».

Платники єдиного податку – власники земельних ділянок у разі тимчасового
припинення діяльності сплачують земельний податок
Відповідно до статті 269 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755VІ зі змінами та доповненнями, платниками земельного податку є власники земельних
ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі.
Об’єктами оподаткування земельним податком є земельні ділянки, які перебувають у
власності або користуванні та земельні частки (паї), які перебувають у власності (п. 270.1 ст.
270 Кодексу).
Відповідно до абзацу першого п. 49.2 ст. 49 ПКУ платник податків зобов’язаний за
кожний звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або у разі наявності
показників, які підлягають декларуванню, подавати податкові декларації щодо кожного
окремого податку, платником якого він є. Ця норми застосовується до всіх платників
податків, в тому числі платників, які перебувають на спрощеній системі оподаткування
обліку та звітності.
Особливості справляння податку суб’єктами господарювання, які застосовують
спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються ст. 269 Кодексу.
Зокрема, платники єдиного податку звільняються від обов’язку нарахування, сплати та
подання податкової звітності з податку на майно (в частині земельного податку), крім
земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються платниками єдиного
податку третьої групи для провадження господарської діяльності (п.п. 4 п. 297.1 ст. 297
Кодексу).
Тобто, у разі тимчасового припинення господарської діяльності, юридична особа –
платник єдиного податку третьої групи не використовує для провадження господарської
діяльності свої земельні ділянки, а тому не виконуються умови, які звільняють платника
єдиного податку третьої групи від сплати земельного податку.
Отже, юридичні особи – платники єдиного податку – власники земельних ділянок
(землекористувачі на правах постійного користування земельними ділянками) у разі
тимчасового припинення господарської діяльності сплачують земельний податок на
загальних підставах.
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Важливо для платників акцизного податку!
Суб’єкти господарювання, які з 1 липня 2019 року відповідатимуть визначенню
«платник акцизного податку», зобов’язані:
- з 1 травня 2019 року до 1 червня 2019 року зареєструвати в системі електронного
адміністрування реалізації пального усі акцизні склади, розпорядниками яких такі платники
податку будуть станом на 1 липня 2019 року;
- до 1 липня 2019 року зареєструватися платниками податку та зареєструвати в системі
електронного адміністрування реалізації пального усі акцизні склади, розпорядниками яких
такі платники податку будуть станом на 1 липня 2019 року;
- протягом 20 календарних днів, починаючи з 1 липня 2019 року, подати до
контролюючого органу акт проведення інвентаризації обсягів залишків спирту етилового
станом на початок дня 1 липня 2019 року із зазначенням адрес об’єктів, на яких зберігаються
відповідні обсяги залишків спирту етилового, перелік резервуарів, в яких зберігаються
обсяги залишків спирту етилового, їх технічних параметрів (фізична місткість, що відповідає
технічним паспортам), правовстановлюючих документів на відповідні об’єкти та документів,
що засвідчують правові підстави експлуатації таких об'єктів.
Зазначена норма передбачена п. 22, п. 24 підрозділу 5 розділу XX «Перехідні
положення» Податкового кодексу України.
Дивіденди виплатили товаром. Наслідки з оподаткування ПДВ
Суми дивідендів, виплачені емітентом у грошовій формі або у вигляді цінних паперів,
не є об'єктом оподаткування ПДВ.
Якщо виплата дивідендів проводиться у товарній формі (продукцією, товарами), то така
операція оподатковується ПДВ на загальних підставах, оскільки така операція визначається
як продаж товарів.
Тобто виплата дивідендів у натуральній формі оподатковується ПДВ у загальному
порядку за ставкою 20 %.
В акціонерних товариствах дивіденди повинні виплачуватися лише в грошовій формі
(ст. 30 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 № 514-VI).
Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю повинні виплачувати
дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одностайним рішенням загальних
зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства (ст. 26 Закону України "Про
товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" від 06.02.2018 № 2275-VIII).
Емітент, який виплачує дивіденди у товарній формі, має скласти податкову накладну,
зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних та включити суму ПДВ до
податкових зобов'язань звітного періоду.
Зазначений порядок оподаткування дивідендів визначено п.п. 196.1.6 ст. 196
Податкового кодексу України.
Відображення в Податковому розрахунку за формою №1ДФ заробітної плати
До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку
включаються, зокрема, доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику
податку відповідно до умов трудового договору (контракту); суми винагород та інших
виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно-правового
договору.
Відповідно до ст. 21 Кодексу законів про працю України, працівник має право
реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового
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договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях,
якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін.
Працівники, які працюють за сумісництвом, одержують заробітну плату за фактично
виконану роботу.
Доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно
до умов трудового договору (контракту) зазначаються у Податковому розрахунку за формою
№ 1ДФ під ознакою доходу «101».
Отже, доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку
відповідно до умов трудового договору (контракту) зазначаються в Податковому розрахунку
за формою № 1ДФ під ознакою доходу «101», як за основним місцем роботи, так і за
сумісництвом.
Враховуючи, що оплата за сумісництвом проводиться за трудовим договором, то суми
нарахувань доходів відображаються за ознакою «101» одним рядком сукупно із заробітною
платою.
Суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку
відповідно до умов цивільно-правового договору відображаються за ознакою доходу «102».
Зазначена норма передбачена п.п.164.2.1, 164.2.2 ст. 164 Податкового кодексу
України.
Платник єдиного податку перейшов на загальну систему оподаткування. Як
звітувати з ПДВ?
Платники ПДВ, які сплачують єдиний податок, можуть вибрати квартальний
податковий період для подання звітності з ПДВ.
Заява про вибір квартального податкового періоду подається податковому органу разом
з декларацією з ПДВ за наслідками останнього податкового періоду календарного року.
Якщо платник ПДВ, який застосовував спрощену систему оподаткування і квартальний
звітний період з ПДВ, переходить на загальну систему оподаткування, такий платник
податку зобов'язаний самостійно перейти на місячний податковий період, починаючи з
першого місяця переходу на загальну систему оподаткування, що зазначається у відповідній
податковій декларації за наслідками такого місяця.
У такому випадку податкова декларація з ПДВ подається за базовий звітний
(податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, протягом 20 календарних днів, що
настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.
Зазначена норма передбачена п. 202.2 ст. 202 Податкового кодексу України.
Фізична особа продає вантажний автомобіль.
Який порядок оподаткування?
Об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб є загальний місячний
(річний) оподатковуваний дохід, до складу якого включаються доходи від операцій з
майном.
Дохід платника податку від продажу (обміну) об'єкта рухомого майна (крім легкових
автомобілів, мотоциклів, мопедів) протягом звітного податкового року оподатковується за
ставкою 5% бази оподаткування.
Дохід від продажу об'єкта рухомого майна (крім легкових автомобілів, мотоциклів,
мопедів) визначається виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу (міни), але не
нижче оціночної вартості цього об'єкта, визначеної згідно із законом.
Тобто, доходи від продажу фізичною особою вантажного автомобіля оподатковуються
податком на доходи фізичних осіб за ставкою 5%.
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Крім того, дохід від продажу вантажного автомобіля, є об’єктом оподаткування
військовим збором за ставкою 1,5%.
У разі якщо стороною договору купівлі-продажу об'єкта рухомого майна є юридична
особа, така особа вважається податковим агентом платника податку та зобов'язана виконати
всі функції податкового агента.
Отже, у разі продажу фізичною особою вантажного автомобіля підприємству, така
юридична особа зобов’язана при нарахуванні (виплаті) доходу
виконати функції
податкового агента, зокрема, нарахувати, утримати та сплатити (перерахувати) до бюджету
податок на доходи фізичних осіб за ставкою 5% та військовий збір за ставкою 1,5%.
Фізична особа-продавець у разі нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу
рухомого майна (вантажного автомобіля) з іншою фізичною особою є відповідальною за
нарахування та утримання податку на доходи фізичних осіб та сплачує його до відповідного
бюджету за місцем нотаріального посвідчення таких договорів.
При цьому, обов’язок платника податку щодо подання річної декларації про майновий
стан і доходи вважається виконаним, якщо він отримував доходи від операцій продажу, при
нотаріальному посвідченні договорів за якими був сплачений податок.
Зазначений порядок визначений ст. 163, п. 167.2 ст. 167, п.173.1, п. 173.3 ст. 173, п.
179.2 ст. 179, пп. 1.2 п. 16-1 підр. 10 розд. ХХ Податкового кодексу України.

Декларування - 2019
Випадки декларування доходів від продажу власної продукції тваринництва та
сільськогосподарської продукції
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області нагадує, що фізична особа –
платник податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) подає декларацію про майновий
стан і доходи (далі – Декларація) за звітний податковий період у встановлені Податковим
кодексом України (далі – ПКУ) строки до контролюючого органу за своєю податковою
адресою, тобто за місцем проживання фізичної особи, за яким вона береться на облік як
платник ПДФО в контролюючому органі у випадках, коли отримується дохід, зокрема:
■ від продажу власної продукції тваринництва груп 1 – 5, 15, 16 та 41 УКТ ЗЕД, якщо їх
сума сукупно за рік перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня звітного (податкового) року;
■ від продажу власної сільськогосподарської продукції, що вирощена, відгодована,
виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена безпосередньо
фізичною особою на земельних ділянках, наданих їй у розмірах, більших ніж встановлені
Земельним кодексом України (перевищує 2 гектари), та за умови реалізації такої продукції
іншим фізичним особам.
Норми визначені п.п. 165.1.24 п. 165.1 ст. 165 ПКУ.
Відповідно до ст. 49 ПКУ Декларація подається платниками податків до контролюючих
органів за місцем їх реєстрації в один із таких способів за їх вибором:
● особисто або уповноваженою на це особою;
● надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
● засобами електронного зв’язку з дотриманням вимог законів щодо електронного
документообігу.
Звертаємо увагу, що у разі надсилання Декларації поштою, платник ПДФО
зобов’язаний відправити її не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку
подання Декларації.
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При поданні Декларації в електронній формі, – не пізніше закінчення останньої години
дня, в якому спливає такий граничний строк.
Деклараційна кампанія – 2019 добігає до завершення. Граничний строк подання
Декларації за 2018 рік – 02 травня 2019 року.
У Декларації платник ПДФО зобов’язаний також самостійно нарахувати ПДФО і
військовий збір та сплатити їх у терміни, визначені законодавством (за 2018 рік – не
пізніше 30 липня 2019 року).

Якщо отримали спадок: дізнайтесь про особливості оподаткування
За нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб оподатковуються:
- об'єкти спадщини, що успадковуються членами сім'ї спадкодавця першого та другого
ступенів споріднення;
- вартість власності у вигляді об’єктів рухомого та нерухомого майна, готівки або
коштів, що успадковуються особою, яка є інвалідом I групи або має статус дитини-сироти
або дитини, позбавленої батьківського піклування, та вартість власності у вигляді об’єктів
рухомого та нерухомого майна, що успадковуються дитиною-інвалідом;
- грошові заощадження, поміщені до 02.01.92р. в установи Ощадного банку СРСР та
державного страхування СРСР, що діяли на території України, а також у державні цінні
папери (облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, облігації Державної
внутрішньої виграшної позики 1982 року, державні казначейські зобов'язання СРСР,
сертифікати Ощадного банку СРСР) та грошові заощадження громадян України, поміщені в
установи Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху протягом 1992 - 1994
років, погашення яких не відбулося, що успадковуються будь-яким спадкоємцем.
Отже, у разі отримання спадщини від члена сім’ї першого та другого ступенів
споріднення, то вартість успадкованої власності оподатковується за нульовою ставкою
податку на доходи фізичних осіб.
Членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки,
чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені. Членами сім’ї фізичної особи другого
ступеня споріднення – її рідні брати та сестри, її баба та дід з боку матері і з боку батька,
онуки.
Фізична особа, яка отримує спадщину від інших осіб, які не є членами сім’ї
спадкодавця першого та другого ступенів споріднення (рідного дядька, тітки, знайомих)
сплачує податок на доходи фізичних осіб за ставкою 5% від вартості успадкованого.
Ставка 18% застосовується:
- для будь-якого об’єкта спадщини, що успадковується спадкоємцем від спадкодавцянерезидента, та будь-якого об’єкта спадщини, що успадковується спадкоємцемнерезидентом від спадкодавця-резидента (навіть, якщо такий нерезидент вважається членом
сім’ї першого та другого ступенів споріднення).
Крім податку на доходи фізичних осіб платники повинні сплатити військовий збір, який
складає 1,5% від вартості успадкованого майна. Виключення мають особи, які отримали
спадщину, яка оподатковується за нульовою ставкою податку.
Відповідальними за сплату податку на доходи фізичних осіб до бюджету, є спадкоємці,
які отримали спадщину.
Зазначена норма передбачена п. 174.2 ст. 174 Податкового кодексу України
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Громадяни повинні задекларувати доходи, якщо отримали їх без участі
податкових агентів
Наразі триває кампанія декларування доходів громадян, яка розпочалась з 1 січня
поточного року.
Під час кампанії декларування податкові декларації про майновий стан і доходи
подають громадяни, які зобов’язані декларувати свої доходи, а також особи, які мають право
добровільно подати декларацію для застосування права на податкову знижку.
Так, громадяни, які у 2018 році отримували доходи від неподаткових агентів, зокрема,
від надання в оренду житла, іноземний дохід, від надання послуг з ремонту житла, від
організації і проведення розважальних заходів, від репетиторської діяльності; отримували
спадщину чи подарунок, що оподатковуються податком на доходи фізичних осіб, та інші
доходи, повинні подати податкову декларацію про майновий стан і доходи.
Податкова декларація подається до податкового органу за місцем реєстрації до 2
травня 2019 року включно (в зв’язку з тим, що 1 травня – святковий).
Крім того, подати декларацію можуть фізичні особи, які мають право на податкову
знижку. Громадяни, які бажають реалізувати своє право на податкову знижку за наслідками
2018 року, податкову декларацію можуть подати упродовж всього року, до 31 грудня
(включно).
Звертаємо увагу, що для спрощення процедури звітування декларацію можна подати в
електронному вигляді з використанням особистого електронного цифрового підпису, який
можна отримати у будь-якому акредитованому центрі сертифікації ключів.

При наданні послуг з репетиторства необхідно задекларувати доходи
Наразі триває кампанія декларування доходів громадян, яка розпочалась з 1 січня
поточного року.
Податкова декларація про майновий стан і доходи обов’язково подається при
отриманні, зокрема, доходів не від податкових агентів (тобто від інших фізичних осіб, які не
зареєстровані як самозайняті особи, та суб’єктів підприємництва).
До таких доходів відносяться, зокрема, доходи від надання послуги репетиторства.
Якщо викладач, який надає послуги репетиторства, не є фізичною особою-підприємцем,
він зобов’язаний подати податкову декларацію про майновий стан і доходи до 2 травня 2019
року за місцем податкової адреси (реєстрації) чи онлайн з використанням електронного
підпису.
Форма декларації затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 №
859 у редакції від 06.06.2017 № 556.
Доходи від репетиторства оподатковуються податком на доходи фізичних осіб за
ставкою 18%. Також із вказаних доходів сплачується військовий збір за ставкою 1,5%.
Суму податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору,
зазначену в річній податковій декларації, репетитори мають сплатити до 1 серпня 2019 року.
Під поняттям «репетиторство» мається на увазі: підготовка дітей до школи, вступу до
навчальних закладів, незалежного тестування, навчання з будь-яких предметів, написання
рефератів, виконання контрольних, курсових та дипломних робіт тощо.
Задекларуйте доходи, отримані в 2018 році
З початку поточного року триває кампанія декларування громадянами доходів,
одержаних протягом 2018 року.
Податкова декларація про майновий стан і доходи обов’язково подається при
отриманні:
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доходів не від податкових агентів (тобто від інших фізичних осіб, які не
зареєстровані як самозайняті особи, та суб’єктів підприємництва). До таких доходів
відносяться, зокрема, доходи від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим
фізичним особам; успадкування майна не від членів сім’ї першого та другого ступенів
споріднення, при нотаріальному оформленні спадщини, за якими не було сплачено податок
на доходи фізичних осіб та військовий збір, тощо;
- доходів від податкових агентів доходів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті,
але які не звільнені від оподаткування. До таких доходів відноситься, зокрема, дохід у
вигляді основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого)
кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до
закінчення строку позовної давності, у разі якщо його сума перевищує 25% однієї
мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного
податкового року, а також інвестиційних доходів;
іноземного доходу;
в інших,
передбачених Кодексом випадках.
Декларація подається за формою, затвердженою наказом МФУ від 02.10.15 №859 (у
редакції від 06.06.2017 №556).
Податкова декларація подається до податкового органу за місцем реєстрації до 2
травня 2019 року включно (в зв’язку з тим, що 1 травня – святковий).
Податкова декларація подається платниками податків за місцем своєї податкової
адреси в один із таких способів (за вибором):
- особисто або уповноваженою на це особою;
- поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
- засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів
щодо електронного документообігу.
Якщо податкова декларація надсилається поштою, таке відправлення необхідно
здійснити не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання податкової
декларації, а при поданні податкової декларації в електронній формі - не пізніше закінчення
останньої години дня, в якому спливає такий граничний строк.

Законодавство щодо ЄСВ
Найманий працівник не має можливості самостійно провести сплату ЄСВ
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області доводить, що частиною першою
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) визначено: платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування (далі – ЄСВ) є роботодавці, зокрема підприємства, установи та
організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно
від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичної
особи на умовах трудового договору (контракту).
Відповідно до частини дев’ятої ст. 9 Закону № 2464 обчислення і сплата ЄСВ за
працівників, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях, здійснюються
роботодавцями за рахунок сум, на які ЄСВ нарахований.
ЄСВ сплачується шляхом перерахування роботодавцем безготівкових коштів з його
банківського рахунку (частина сьома ст. 9 Закону № 2464).
Отже, найманий працівник не має можливості самостійно провести сплату ЄСВ.
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Головне управління ДФС у Запорізькій області
За закінченими провадженнями податкової міліції
відшкодовано майже 8 мільйонів
З початку року слідчі підрозділи фінансових розслідувань Головного управління ДФС у
Запорізькій області розслідували 113 кримінальних проваджень, з яких 77 відносяться до
категорії тяжких, у тому числі 55 – за ухилення від сплати податків і зборів в особливо
великих розмірах.
Також у січні-березні було розпочато 40 кримінальних проваджень, 27 з яких
відносяться до категорії тяжких злочинів. 21 кримінальне провадження розпочато за фактами
ухилення від сплати податків і зборів в особливо великих розмірах.
До суду направлено 7 кримінальних проваджень, у тому числі 5 – з обвинувальним
актом, а за 2 провадженнями
суд розглядатиме можливість звільнення особи від
кримінальної відповідальності у зв’язку з повним відшкодуванням збитків.
За закінченими справами до бюджету відшкодовано 7,8 мільйона гривень.
Протягом перших трьох місяців співробітники податкової міліції ліквідували діяльність
міжрегіонального «конвертаційного центру». Загальна сума проконвертованих грошових
коштів у період 2018 – 2019 років складає понад 320 мільйонів гривень.
За результатами відпрацювання контрагентів «конвертаційних центрів» та «фіктивних»
суб’єктів господарювання стягнуто 7,2 мільйона гривень.
У сфері державних закупівель співробітники оперативних підрозділів викрили 3
злочини. За результатами перевірок до бюджету стягнуто 1,4 мільйона гривень.
За митним напрямком у рамках операції «Рубіж» викрито 6 злочинів. До бюджету
додатково спрямовано 4,2 мільйона гривень митних платежів.
У рамках операції «Акциз» з незаконного обігу вилучені товари підакцизної групи на
загальну суму понад 16 мільйонів гривень. Згідно із судовими рішеннями конфісковано
підакцизні товари на суму 2,2 мільйона.
Підробки брендового одягу та унікальних автозапчастин не пройдуть через
Запорізьку митницю – діє контроль інтелектуальної власності
З початку року співробітники Запорізької митниці ДФС 34 рази призупиняли митне
оформлення товарів для підтвердження права інтелектуальної власності. Після отримання
листів від осіб, уповноважених представляти інтереси власників прав на знаки для товарів і
послуг, митне оформлення було завершено.
Серед товарів, які потенційно можуть містити об’єкти права інтелектуальної власності
– предмети одягу, запасні частини для сільськогосподарської техніки, запасні частини до
автомобілів, проводи електричні, полімерні матеріали, рукавички.
Крім того, за перші три місяці року до митного реєстру об’єктів права інтелектуальної
власності було включено 42 нових знаки на товари і послуги. Із цим переліком можна
ознайомитися
на
веб-порталі
Державної
фіскальної
служби
України:
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/pereliki-/100237.html.
Нагадаємо, для захисту авторських і суміжних прав запорізькі митники постійно
аналізують митні декларації на предмет недопущення незаконного оформлення товарів, що
внесені до митного реєстру об’єктів права інтелектуальної власності. З метою попередження
переміщення через митний кордон України контрафактних товарів вони щодня перевіряють
бази даних митних декларацій за допомогою програмно-інформаційного комплексу
«Інспектор».
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Валерій Манько: "Запорізькі платники збільшили відрахування ПДВ на 43,6 мільйона"
У першому кварталі поточного року платники Запорізького регіону забезпечили до
державного бюджету 796,4 мільйона гривень податку на додану вартість. Про це повідомив
в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько. Він
зазначив, що порівняно з минулорічними показниками рівень сплати зріс на 43,6 мільйона.
Лише у березні запорізькі суб'єкти господарювання перерахували до державної казни
248 мільйонів гривень ПДВ, що на 8 відсотків перевищило надходження відповідного
періоду 2018 року.
За перші три місяці найбільші суми податку на додану вартість спрямували платники,
які зареєстровані в м. Запоріжжя – майже 471 мільйон, від СГД-юридичних і фізичних осіб
м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів надійшло більш ніж 60
мільйонів, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 57 мільйонів,
Вільнянського, Запорізького, Новомиколаївського районів – 51 мільйон, м. Токмак,
Токмацького та Чернігівського районів – 35 мільйонів, Василівського та Михайлівського
районів – 28,3 мільйона, а також м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та
Великобілозерського районів – 25,4 мільйона.
Усього на території регіону здійснюють діяльність 9943 платника податку на додану
вартість, що на 149 суб'єктів більше, ніж минулого року.

Платники транспортного податку поповнили бюджети на 1,7 мільйона гривень
З початку року до місцевих бюджетів Запорізької області надійшов 1 мільйон 713 тисяч
гривень транспортного податку, що на 99 тисяч більше, ніж за 3 місяці минулого року.
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області
Валерій Манько, найбільші надходження транспортного податку до бюджету забезпечили
власники автівок м. Запоріжжя – понад 830 тисяч гривень, м. Бердянськ, Бердянського та
Приморського районів – 182 тисячі, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського
районів – 155 тисяч, Оріхівського та Гуляйпільського районів – понад 145 тисяч,
Пологівського, Більмацького та Розівського – 140 тисяч, Вільнянського, Запорізького та
Новомиколаївського – 102 тисячі тощо.
Нагадаємо, транспортний податок, ставка якого складає 25 тисяч гривень на рік,
сплачується за легкові автомобілі з датою випуску до п'яти років та середньоринковою
вартістю понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати. У 2019 році – це 1 мільйон 564
тисячі 875 гривень (4173 грн. * 375).

У Запоріжжі в доменній печі спалили 33 тисячі пачок конфіскованих цигарок
За результатами рішення суду було знищено 33 тисячі пачок тютюнової продукції
орієнтовною вартістю понад 1 мільйон гривень. У рамках операції "Акциз" співробітники
податкової міліції Головного управління ДФС у Запорізькій області вилучили партію
цигарок у трьох громадян, які не були зареєстровані як суб'єкти господарювання.
Фіктивні підприємці продавали контрафактні цигарки без акцизних марок на ринках
Запоріжжя та області, а також через мережу Інтернет.
Операція зі знищення тютюнової продукції відбувалася за участі оперативників
податкової міліції, запорізьких митників та фахівців виконавчої служби. Конфісковані
цигарки спалили в доменній печі одного з металургійних підприємств Запоріжжя.
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На Запоріжжі з незаконного обігу вилучено партію тютюнових виробів
вартістю понад 7,4 мільйона
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Запорізькій області спільно із
працівниками СБУ під процесуальним керівництвом обласної прокуратури вилучили із
незаконного обігу велику партію цигарок, частина з яких була ввезена в Україну поза
митним контролем.
У рамках проведення операцій "Акциз-2019", "Рубіж" та розслідування кримінального
провадження за ч.3 ст. 204 КК України було проведено обшуки у м. Мелітополь за місцями
зберігання та реалізації тютюнових виробів без марок акцизного податку України.
За їхніми результатами оперативники виявили, вилучили та передали на відповідальне
зберігання 117,4 тисячі пачок тютюнових виробів іноземного виробництва без марок
акцизного податку, які були ввезені на територію України поза митним контролем, а також
майже 55,7 тисячі цигарок вітчизняного виробництва без документів, які підтверджують
законність їх походження.
Крім того, було встановлено, що канал постачання та збуту нелегальної тютюнової
продукції налагодив місцевий житель. Реалізація товару здійснювалася шляхом надання
оголошення в мережі Інтернет, а також з використанням аккаунтів, спеціально створених у
системах обміну повідомленнями.
Усього вилучено 173 тисячі пачок тютюнових виробів на загальну суму 7 мільйонів 400
тисяч гривень.
Запорізькі підприємці спрямували до місцевих бюджетів 340 мільйонів гривень
Представники малого і середнього підприємництва з початку року сплатили до
місцевих скарбниць Запорізької області 340 мільйонів гривень єдиного податку. Як
повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій
Манько, надходження податку порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на
18 відсотків, додатково бюджети отримали 52,3 мільйона.
Із загальної суми 223,3 мільйона забезпечили підприємці-фізичні особи, збільшивши
відрахування до минулорічного періоду на 44,5 мільйона або майже на 25 відсотків. Внесок
суб’єктів підприємництва-юридичних осіб склав 45,6 мільйона, що на 5 мільйонів або на 12
відсотків більше, ніж торік. Від сільгоспвиробників надійов майже 71 мільйон, що більше
сплаченої суми у січні-березні 2018 року на 2,8 мільйона або на 4 відсотки.
На сьогодні у Запорізькій області спрощену систему оподаткування обрали 58 тисяч
суб'єктів господарювання, що на три тисячі більше, ніж у минулому році. Зокрема, у першій
групі працюють 8028 підприємців, у другій – 23036, у третій – 16524 фізичні та 8378
юридичних осіб, у четвертій групі – 2066 СГД-представників аграрного сектору.
Частка єдиного податку знаходиться на другому місці у доходах скарбниць громад і з
початку року складає майже 16 відсотків.

