Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області повідомляє
На Бердянщині курортний сезон починають із "круглого столу"
Напередодні відкриття курортного сезону у Бердянському управлінні фіскальної
служби області відбулося засідання "круглого столу", на якому були присутні керівники і
бухгалтери оздоровчих та готельних закладів, фізичні особи-підприємці, які надають послуги
з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання.
Відкриваючи захід, начальник Бердянського управління ГУ ДФС у Запорізькій області
Оксана Федорова поінформувала присутніх про новації законодавства щодо адміністрування
туристичного збору. Вона роз'яснила, що у цьому році його розмір залежить від мінімальної
заробітної плати, ставок, які встановлені місцевими органами влади, та кількості тимчасово
розміщених осіб.
Керівник управління детально розповіла про такі нові поняття, як внутрішній і в’їзний
туризм та визначені податковим законодавством ставки. Зокрема, для внутрішнього туризму
ставка визначається в межах до 0,5 відсотка, а для в’їзного туризму – до 5 відсотків.
Рішенням Бердянської міської ради встановлена ставка збору для однієї особи за добу
тимчасового розміщення особи у місцях для внутрішнього та в’їзного туризму у розмірі 0,1
відсотка від розміру мінімальної заробітної плати, а саме – 4,17 гривні за добу. Платіж
перераховується авансовим внеском податковими агентами, які справляють збір перед
тимчасовим розміщенням у місцях проживання.
Посадовець довела до присутніх, що з переліком податкових агентів можна
ознайомитися на офіційному сайті Бердянської міської ради. Вона зауважила, що
адмінвідповідальність за порушення правил сплати туристичного збору є достатньо суворою.
Крім цього, учасники обговорили питання щодо справляння податку на нерухомість та
орендної плати за землю, єдиного податку, спрощеного порядку реєстрації РРО.
Також під час зустрічі присутні мали можливість поставити запитання, обмінятися
думками та поділитись практичним досвідом.
На завершення Оксана Федорова наголосила, що роботодавці повинні неухильно
дотримуватися вимог законодавства про працю, обов'язково оформлювати трудові відносини
з найманими робітниками, повідомляти ДФС щодо прийняття працівника на роботу,
нараховувати заробітну плату у розмірах не нижче мінімально встановленої.
В гостях у казки про податки від бердянських «пізнайчат»
Незабутнє враження справила на бердянських податківців підготовлена педагогічним
колективом та вихованцями дитячого навчального закладу «Пізнайко» театралізована
вистава у несподіваній інтерпретації казки про Колобка.
Все було по справжньому - і маленькі актори, і декорації, і глядачі. Діти мали свої
ролі, були вдягнені у тематичні костюми та кожний старанно декламував свої віршовані
репліки.
Запрошені на це економічне заняття у такій креативній формі, начальник Бердянського
управління ГУ ДФС у Запорізькій області Оксана Федорова та фахівці сектору
організаційного забезпечення були найвдячнішими глядачами, бо як кажуть, чіпляло за живе.
Про такі серйозні та важливі речі як податки та необхідність їх своєчасної сплати, подитячому зворушливо і просто, розповідала дітвора. Маленькі актори були дуже переконливі
в ролі податкового інспектора, вовка «крутезного пана» - власника ресторану, ведмедя –
власника пасіки, лисиці «бізнес-леді» - власниці спа-салону та головного героя Колобка,
який нагадував забудькуватим лісним підприємцям про сплату податків та роз’яснював
важливість сумлінного ставлення до цієї справи.
«І ніхто Колобка не з’їв,
Кожен його зрозумів,
Що дозвілля й наш достаток –
Чесно сплачений податок.»
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Для всіх персонажів казки все закінчилося добре, а вихованці та педагоги
отримали слова вдячності та захоплення від побаченого та почутого і корисні подарунки від
бердянських податківців.
Увага! Семінар для платників податків
на тему «ПДВ, ПДФО, ЄСВ та податок на прибуток: ДФС України про актуальні
питання оподаткування»
Місце проведення: м.Київ, Львівська площа,8
Дата та час проведення: 30 травня 2019 року о 09.30
(початок реєстрації з 08.30).
З питань щодо участі у семінарі звертатися за телефоном (067) 406-70-94 Наталія
Шокарева.
Сплачуєте ЄСВ? Перевірте правильність рахунків!
Фіскальна служба Запорізької області нагадує, що з 2 травня 2019 року вступили у дію
нові небюджетні рахунки 3719, відкриті на ім’я територіальних органів Державної
фіскальної служби України, для сплати коштів єдиного внеску та фінансових санкцій у
зв’язку з проведенням реорганізації територіальних органів ДФС.
Старі рахунки 3719, відкриті на ім’я територіальних органів Державної фіскальної
служби України, діяли до 26 квітня 2019 року.
Реєстр рахунків для сплати єдиного внеску розміщений на сайті фіскальної служби:
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/214641.html.

Новини законодавства
Що змінилось при реєстрації касових апаратів
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області звертає увагу платників податків
на суттєве спрощення процедури реєстрації реєстраторів розрахункових операцій (далі –
РРО). А саме – реєстрація РРО здійснюється на підставі однієї заяви, без додатків.
Таке спрощення стало можливим за рахунок запровадження електронного обміну
документами між учасниками відносин у сфері застосування РРО (виробник РРО, ЦСО,
суб’єкт господарювання, ДФС) та взаємодії інформаційних ресурсів фіскальної служби, що
прямо передбачено наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2016 № 547 «Про
затвердження порядків щодо реєстрації реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку
розрахункових операцій» із змінами.
Нагадуємо, що заява подається через приватну частину (особистий кабінет)
Електронного кабінету з використанням електронного цифрового підпису будь-якого
Акредитованого центру сертифікації ключів. Для цього в меню «Введення звітності» слід
обрати потрібну форму заяви заповнити її, підписати та надіслати.
Підтвердженням подання заяви до ДФС є отримання першої квитанції в електронному
вигляді, в якій зафіксовані дата та час подання заяви.
Інформація про результати розгляду заяви буде надсилається в електронному вигляді у
другій квитанції. Відправлену заяву можна переглянути у вкладці «Вхідні/вихідні
документи».
Разом з тим, звертаємо увагу, що до початку реєстрації РРО слід надіслати (подати) до
контролюючого органу Повідомлення про об’єкти оподаткування за формою № 20-ОПП, у
якому надати інформацію про господарську одиницю, де буде застосовуватись РРО.
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Повідомлення також можна подати з використанням електронного цифрового
підпису будь-якого Акредитованого центру сертифікації ключів через приватну частину
Електронного кабінету.
Крім того, у платників податків в Електронному кабінеті у розділі «Реєстри» є
можливість переглянути інформацію про реєстри екземплярів РРО та реєстри ЦСО.
Реєструєте акцизний склад – подайте форму № 20-ОПП!
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області нагадує, що з 01 липня 2019 року
набирають чинності новації податкового законодавства, зокрема, щодо обов’язкової
реєстрації всіх акцизних складів у Системі електронного адміністрування реалізації пального
(далі – СЕАРП) та спирту етилового (далі – СЕ).
Слід зазначити, що нормами п. 63.3 ст. 63 Податкового кодексу України визначено
обов’язок інформувати контролюючий орган про всі об’єкти оподаткування.
Отже, платникам акцизного податку, які реалізують пальне, необхідно подати до
контролюючих органів Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з
оподаткуванням або через які провадиться діяльність (далі – Повідомлення) стосовно нових
об’єктів оподаткування, зокрема, акцизних складів за формою № 20-ОПП.
Відповідно до розділу VIII Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588 із змінами та доповненнями
(далі – Порядок № 1588) Повідомлення подається до контролюючого органу за основним
місцем обліку та можете бути направленим у паперовому вигляді або засобами електронного
зв’язку в електронній формі.
Платники податків, які уклали з відповідним контролюючим органом договір про
визнання електронних документів, можуть подати Повідомлення засобами електронного
зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису
підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.
Повідомлення подається протягом 10 робочих днів після реєстрації, створення чи
відкриття об’єктів оподаткування.
Інформацію про всі об’єкти оподаткування платники мають можливість переглянути у
приватній частині «Електронного кабінету».
Звертаємо увагу, що під час реєстрації (перереєстрації/анулювання реєстрації)
реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО), книг обліку розрахункових операцій та
акцизних складів здійснюється звірка з даними Єдиного банку даних про об’єкти
оподаткування.
Відсутність об’єкта оподаткування або наявність у ньому неповної або помилкової
інформації (наприклад, не зазначено код за КОАТУУ місцезнаходження об’єкта)
перешкоджає процедурі реєстрації РРО та акцизних складів в СЕАРП та СЕ.
Стипендії всіх навчальних закладів з 01.01.2019 не оподатковуються податком на
доходи фізичних осіб
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» внесено зміни,
зокрема до п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).
Так, з 01.01.2019 не включаються до оподатковуваного доходу фізичних осіб будь-які
стипендії, а саме: сума стипендії (включаючи суму її індексації, нараховану відповідно до
закону), яка виплачується учню, студенту, курсанту військових навчальних закладів,
ординатору, аспіранту або ад’юнкту, але не вище ніж сума, визначена в абзаці першому п. п.
169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ. Сума перевищення за її наявності підлягає оподаткуванню під
час її нарахування (виплати) за ставкою, визначеною п. п. 167.1 ст. 167 ПКУ (оновлений п. п.
165.1.26 ст. 165 ПКУ).

4
У 2019 році ця гранична сума становитиме 2 690 грн (сума, 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).
Якщо розмір стипендії є більшим ніж 2 690 грн, то сума перевищення підлягає
оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 % та військовим збором —
1,5 %.
Таким чином, з 01.01.2019 усі навчальні заклади (а не тільки бюджетні), які виплачують
стипендії, враховують зазначені зміни.
З 1 липня 2019 року торгівля пальним підлягає ліцензуванню
З 01 липня 2019 року запроваджується ліцензування діяльності усіх суб’єктів
господарювання, які здійснюють виробництво, зберігання, оптову та роздрібну торгівлю
пальним.
Суб'єкти господарювання отримують ліцензії на право оптової торгівлі пальним та
зберігання пального на кожне місце оптової торгівлі пальним або кожне місце зберігання
пального відповідно, а за відсутності місць оптової торгівлі пальним – одну ліцензію на
право оптової торгівлі пальним за місцезнаходженням суб'єкта господарювання.
Суб'єкти господарювання отримують ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним на
кожне місце роздрібної торгівлі пальним.
Ліцензії на право оптової та роздрібної торгівлі пальним видаються строком на п'ять
років.
Ліцензія видається за заявою суб'єкта господарювання, до якої додається документ, що
підтверджує внесення річної плати за ліцензію. У заяві зазначається вид господарської
діяльності, на провадження якого суб'єкт господарювання має намір одержати ліцензію
(оптова, роздрібна торгівля пальним або зберігання пального).
Для отримання ліцензії на право оптової або роздрібної торгівлі пальним або на право
зберігання пального разом із заявою додатково подаються завірені заявником копії таких
документів:
- документи, що підтверджують право власності або право користування земельною
ділянкою, або інше передбачене законодавством право землекористування на земельну
ділянку, на якій розташований об'єкт оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання
пального, чинні на дату подання заяви та/або на дату введення такого об'єкта в експлуатацію,
цільове призначення якої відповідає заявленій діяльності;
- акт введення в експлуатацію об'єкта або акт готовності об'єкта до експлуатації, або
сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, або інші
документи, що підтверджують прийняття об'єктів в експлуатацію відповідно до
законодавства, щодо всіх об'єктів у місці оптової або роздрібної торгівлі пальним або
зберігання пального, необхідних для оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання
пального;
- дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
Суб'єкти господарювання, які здійснюють оптову торгівлю пальним, за відсутності
місць оптової торгівлі пальним копії таких документів не подають.
Річна плата за ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним становить 2000 гривень на
кожне місце роздрібної торгівлі пальним.
Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним справляється щорічно і
зараховується до місцевих бюджетів згідно із законодавством.
Суб'єкти господарювання отримують ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним на
кожне місце роздрібної торгівлі пальним.
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За порушення норм щодо виробництва і торгівлі, зокрема, пальним та зберігання
пального посадові особи і громадяни притягаються до відповідальності згідно з чинним
законодавством.
До суб’єктів господарювання застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів у
разі:
- виробництва пального без наявності ліцензії – 1000000 грн.;
- оптової торгівлі пальним або зберігання пального без наявності ліцензії – 500000 грн;
- роздрібної торгівлі пальним без наявності ліцензії – 250000 грн.
Зазначена норма передбачена ст. 3, ст. 15 та ст. 17 Закону України від 19.12.1995 №
481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (з урахуванням змін, внесених
Законом України від 23.11.2018 №2628-VII).
Важливо для суб’єктів господарювання, які здійснюють відпуск пального
з акцизного складу!
З 1 липня 2019 року запрацюють нові вимоги законодавства, пов’язані з електронним
адмініструванням реалізації пального.
Платники акцизного податку зобов’язані з 01 травня по 1 червня 2019 року
зареєструвати в Системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту
етилового усі акцизні склади, розпорядниками яких вони будуть станом на 01 липня 2019
року.
Акцизні склади, на території яких здійснюється виробництво, оброблення
(перероблення), змішування навантаження-розвантаження, зберігання пального, повинні
бути обладнані витратомірами-лічильниками та рівнемірами-лічильниками рівня таких
товарів (продукції) у резервуарі, які зареєстровані в Єдиному державному реєстрі
витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі.
Порядок ведення зазначеного Реєстру, а також порядок передачі облікових даних з
витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників електронними засобами зв’язку
контролюючим органам затверджено постановою КМУ від 22.11.2017 № 891.
При цьому відпуск пального без наявності витратомірів-лічильників та рівнемірівлічильників забороняється.
Розпорядники акцизних складів зобов’язані обладнати акцизні склади витратомірамилічильниками та/або рівнемірами-лічильниками та зареєструвати їх в Реєстрі в такі строки:
- акцизний склад, де розташовано резервуари, загальна місткість яких перевищує 20000
куб. метрів, - не пізніше 1 липня 2019 року;
- акцизний склад, де розташовано резервуари, загальна місткість яких перевищує 1000
куб. метрів, але не перевищує 20000 куб. метрів, - не пізніше 1 жовтня 2019 року;
- акцизний склад, де розташовано резервуари, загальна місткість яких не перевищує
1000 куб. метрів, - не пізніше 1 січня 2020 року.
Отже, відпуск пального без наявності витратомірів-лічильників та рівнемірівлічильників, зареєстрованих в Реєстрі забороняється:
- з акцизного складу, де розташовані резервуари, загальна місткість яких перевищує
20000 куб. метрів, – з 1 липня 2019 року;
- з акцизного складу, де розташовані резервуари, загальна місткість яких перевищує
1000 куб. метрів, але не перевищує 20000 куб. метрів, – з 1 жовтня 2019 року;
- з акцизного складу, де розташовано резервуари, загальна місткість яких не перевищує
1000 куб. метрів, – з 1 січня 2020 року.
Зазначена норма передбачена п. 230.1 ст. 230 та п. 12 підрозд. 5 розд. XX Податкового
кодексу (з урахуванням змін, внесених Законом України від 23.11.2018 №2628-VII).
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Затверджено базовий норматив відрахування частки прибутку господарських
товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави
Постановою КМУ від 24.04. 2019 №364 «Про затвердження базового нормативу
відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами
фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному
капіталі яких є корпоративні права держави» затверджено:
- базовий норматив відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату
дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських
товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, а також господарських
товариств, 50 і більше % акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка
держави в яких становить 100 %, у тому числі дочірніх підприємств, які за результатами
2018 року отримали чистий прибуток менше 50 млн грн, у розмірі 50 %.
Для суб'єктів господарювання, які за результатами 2018 року отримали чистий
прибуток, що перевищує 50 млн грн, затверджено базовий норматив у розмірі 90 %.
Для публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України",
приватного акціонерного товариства "Укргідроенерго", акціонерних товариств "Українська
залізниця" та "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" затверджено базовий норматив у розмірі
30 %.
Постанова КМУ №364 опублікована в Урядовому кур'єрі 27.04.2019 № 82.
Оновлено критерії блокування податкових накладних
Постановою Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 р. № 391 затверджено зміни
до постанови КМУ "Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової
накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних" від
21.02.2018 №117 .
Постанова КМУ № 391 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 лютого 2018 р. N 117» набула чинності 11 травня 2019 року (опублікована в
"Урядовому кур'єрі" 11.05.2019 № 87).
У разі коли за результатами перевірки ПН/РК визначено, що податкова
накладна/розрахунок коригування відповідають одній з ознак, визначених у пункті 3
Порядку, такі ПН/РК не підлягають моніторингу та підлягають реєстрації в Реєстрі.
Підпункт 2 п. 3 Порядку доповнено додатковими умовами, а саме: обсяг постачання,
зазначений платником податку в ПН/РК (крім РК, поданих на реєстрацію у місяці, іншому
ніж місяць, в якому вони складені), зареєстрованих у ЄРПН в поточному місяці, з
урахуванням поданої на реєстрацію ПН/РК, становить менше 500 тис. грн., за умови, що
обсяг постачання, зазначений в них у поточному місяці за операціями з одним отримувачем платником ПДВ, не перевищує 50 тис. грн., сума ПДВ (крім суми ПДВ, сплаченої при
ввезенні товарів на митну територію України), сплаченого у попередньому місяці, має
складати більше 20 тис. грн.
Підпункт 3 п. 3 Порядку доповнено додатковою умовою, яка одночасно виконується з
діючою (D > 0,05, Р<Рм×1,4), відповідно до якої загальна сума ПДВ (крім суми ПДВ,
сплаченої під час ввезення товарів на митну територію України), сплачена за останні 12
календарних місяців, що передують місяцю, в якому складено ПН/РК, платником ПДВ та
його відокремленими підрозділами, якими подано ПН/РК на реєстрацію в ЄРПН, становить
більше 400 тис. грн.
Пункти 23 та 28 Порядку доповнено умовами, що стосуються відповідності платника
податку критеріям ризиковості, для прийняття рішень про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН.
Пункт 27 Порядку викладено у новій редакції (внесено зміни до Порядку розгляду скарг
на рішення комісій, які приймають рішення про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН або відмову в
такій реєстрації. Рішення комісії регіонального рівня про відмову в реєстрації ПН/РК може
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бути оскаржено в адміністративному або судовому
порядку.
центрального рівня може бути оскаржено тільки у судовому порядку.

Рішення

комісії

Роз’яснення законодавства
Подання новоствореним підприємцем декларації про доходи до дати переходу на
спрощену систему оподаткування
Фізичні особи – підприємці, які зареєстровані протягом року в установленому законом
порядку, подають податкову декларацію за результатами звітного кварталу, в якому
розпочата така діяльність.
Податкова декларація за звітний (податковий) період, який дорівнює календарному
кварталу, подається платниками податків на доходи фізичних осіб - підприємцями протягом
40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового)
кварталу.
Платник податків зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання,
зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають
за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого ПКУ для подання
податкової декларації.
Отже, новостворена фізична особа – підприємець за період від дати державної
реєстрації до дати переходу на спрощену систему оподаткування подає квартальну
податкову декларацію протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним
днем звітного (податкового) кварталу та самостійно сплачує суму податкового зобов’язання,
зазначену у податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім
днем відповідного граничного строку, визначеного для подання податкової декларації.
Зазначена норма передбачена п.п. 49.18.2 ст. 49, п. 57.1 ст. 57, п.п. 177.5.2. ст. 177
Податкового кодексу.
Відображення суми нарахованого доходу у рядку «Військовий збір» податкового
розрахунку за ф. 1ДФ
Особи, які мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати у строки, встановлені
для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого)
на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до контролюючого
органу за місцем свого розташування.
Форма та Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового
розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум
утриманого з них податку (форма № 1ДФ) затверджений наказом МФУ від 13.01.2015 № 4.
Так, у розділі II «Оподаткування процентів, виграшів (призів) у лотерею та військовий
збір»:
- у рядку «Військовий збір» загальна сума нарахованого доходу, загальна сума
виплаченого доходу, загальна сума нарахованого військового збору та загальна сума
перерахованого до бюджету військового збору відображаються у грошовій формі, вираженій
у національній валюті (у гривнях з копійками).
Відомості про фізичну особу - платника податку, якій нараховані доходи, з яких
утримується військовий збір, не зазначаються.
Тобто, у рядку «Військовий збір» відображається загальна сума нарахованого доходу.
Що потрібно знати громадянам про сплату земельного податку
Земельний податок – це обов’язковий платіж, що справляється з власників земельних
ділянок та земельних часток (паїв), а також постійних землекористувачів.
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Платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних
часток (паїв) та землекористувачі, а об’єктами оподаткування – земельні ділянки, які
перебувають у власності або користуванні, та земельні частки (паї), які перебувають у
власності.
Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права
власності або права користування земельною ділянкою.
Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.
Нарахування фізичним особам сум земельного податку проводиться фіскальними
органами (за місцем знаходження земельної ділянки), які надсилають (вручають) платникові
за місцем його реєстрації до 01 липня поточного року податкове повідомлення-рішення.
Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового
повідомлення-рішення.
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.
Звільнення від сплати податку за земельні ділянки поширюється на земельні ділянки за
кожним видом використання у межах граничних норм:
- для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 га;
- для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка): у селах – не більш як 0,25 га, в селищах – не більш як 0,15 га, в
містах – не більш як 0,10 га;
- для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 га;
- для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 га;
- для ведення садівництва – не більш як 0,12 га.
Водночас до переліку видів земельних ділянок, щодо яких фізичні особи мають право
на пільги зі сплати земельного податку, не включено земельні ділянки, що утворилися за
рахунок переданих за рішенням відповідної ради земельних часток (паїв).
Якщо фізична особа, що користується пільгами, має у власності декілька земельних
ділянок одного виду використання, то така особа до 01 травня поточного року подає
письмову заяву у довільній формі до фіскального органу за місцем знаходження земельної
ділянки про самостійне обрання/зміну земельної ділянки для застосування пільги.
Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового податкового
(звітного) періоду, у якому подано таку заяву.
Для отримання пільги щодо сплати земельного податку необхідно подати до
фіскального органу за місцезнаходженням земельної ділянки заяву довільної форми про
надання пільги та документи, що посвідчують право на пільгу.
Зазначена норма передбачена п.п. 14.1.72 ст. 14, ст. 269, ст. 270, п. 281.1, п. 281.4 ст.
281, п. 286.5 ст. 286 , п. 287.1, п. 287.5 ст. 287 Податкового кодексу.
Підприємством на спрощеній системі оподаткування перевищено граничний обсяг
доходу. Які наслідки?
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
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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.
У разі 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 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.
Платникам ПДВ!
Нагадуємо що в ГУ ДФС у Запорізькій області працює "гаряча лінія" з питань
зупинення реєстрації податкових накладних
Отримати консультацію з питань зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН та роботи
окремого реєстру податкових накладних / розрахунків коригування, реєстрація яких
зупинена платники можуть під час проведення «гарячої лінії».
Звернутися на телефонну лінію можна кожного робочого дня з 11-00 до 13-00 за
номером: (061) 219-05-54.
Зупинення реєстрації в ЄРПН РК на зменшення податкових зобов’язань: хто подає
пояснення
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області нагадує, що у разі зупинення
реєстрації податкової накладної/ розрахунку коригування (далі – ПН/РК) в Єдиному реєстрі
податкових накладних (далі – ЄРПН) контролюючий орган протягом операційного дня
надсилає (в електронній формі у текстовому форматі) в автоматичному режимі платнику
ПДВ квитанцію про зупинення реєстрації ПН/РК. Така квитанція є підтвердженням
зупинення такої реєстрації.
Норми визначені п. 12 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку
коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 117 «Про затвердження порядків з питань
зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі
податкових накладних» із змінами (далі – Порядок № 117).
Пунктом 13 Порядку № 117 обумовлено, що у квитанції про зупинення реєстрації
ПН/РК зазначаються, зокрема:
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■ порядковий номер, номенклатура товарів/послуг продавця, код товару згідно з
УКТЗЕД/послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг, зазначені у
ПН/РК, реєстрація яких зупинена;
■ пропозиція щодо надання платником ПДВ пояснень та копій документів, необхідних
для прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН.
Пунктом 192.1 ст. 192 Податкового кодексу України встановлено, що РК, складений
постачальником (продавцем) товарів/послуг до ПН, яка складена на отримувача – платника
ПДВ, підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем) товарів/послуг, якщо
передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, для
чого постачальник (продавець) надсилає складений РК отримувачу.
Отже, у разі зупинення реєстрації в ЄРПН РК на зменшення податкових зобов’язань,
пояснення та копії документів, необхідні для прийняття контролюючим органом рішення про
реєстрацію РК в ЄРПН, подаються платником ПДВ – продавцем, що зазначений у РК та ПН,
яка коригується.
«Єдине вікно подання електронної звітності»: оновлено форми рішень щодо
розблокування ПН
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області повідомляє, що ДФС України на
офіційному веб-порталі оприлюднила доповнення до спеціалізованого клієнтського
програмного забезпечення для формування та подання звітності до «Єдиного вікна подання
електронної звітності» до версії 1.27.8.0.
Даний комплект програмного забезпечення включає в себе зміни та доповнення з
27.12.2018 по 15.05.2019 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 1.27.8.0) станом на 15.05.2019
З метою практичної реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019
року № 391 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018
р. № 117» додано наступні форми:
F/J 1313202 – Скарга на рішення комісії регіонального рівня про відмову у реєстрації
податкової накладної/розрахунку коригування (далі – ПН/РК) в Єдиному реєстрі податкових
накладних;
F/J 1313302 – Заява про відкликання скарги на рішення комісії регіонального рівня про
відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних;
F/J 1412305 – Рішення про врахування/неврахування таблиці даних платника податку
на додану вартість;
F/J 1413202 – РІШЕННЯ за результатами розгляду скарги на рішення комісії
регіонального рівня, яка приймає рішення про реєстрацію ПН/РК в Єдиному реєстрі
податкових накладних або відмову в такій реєстрації;
F/J 1413303 – Рішення про неврахування таблиці даних платника податку на додану
вартість.
Програмні модулі:
Реалізовано прийняття та обробка форм F/J 1400106 «Витяг з Єдиного реєстру
податкових
накладних», F/J 1201010 «Податкова
накладна», F/J 1201210 «Розрахунок
коригування до податкової накладної», які надходять з ІТС «Єдине вікно подання
електронної звітності» в архівних файлах з розширенням ZIP.
Інформація
розміщена
на
офіційному
веб-порталі
ДФС
України
за
посиланням: http://sfs.gov.ua/elektronna-zvitnist/spetsializovane-klientske-program/
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Розмір
земельної
ділянки
не перевищує 2 гектари: дохід від продажу
сільгосппродукції не оподатковується
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області звертає увагу платників, що до
загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи
фізичних осіб (далі – ПДФО) не включаються доходи, отримані від продажу власної
сільськогосподарської продукції, що 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, особистого
селянського господарства та/або земельні частки (паї), виділені в натурі (на місцевості),
сукупний розмір яких не перевищує 2 гектари.
Норми визначені п.п. 165.1.24 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу України (далі –
ПКУ).
Якщо розмір земельних ділянок, зазначених в абзаці третьому п.п. 165.1.24 п. 165.1 ст.
165 ПКУ, перевищує 2 гектари, то дохід від продажу сільськогосподарської продукції
підлягає оподаткуванню ПДФО на загальних підставах.
Підставою для невключення до загального місячного (річного) оподатковуваного
доходу платника ПДФО доходів, отриманих від продажу власної сільськогосподарської
продукції, що вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, оброблена та/або
перероблена безпосередньо фізичною особою на земельних ділянках, є наявність у такої
фізичної особи довідки за формою № 3ДФ, затвердженою наказом Міністерства доходів і
зборів України від 17.01.2014 № 32 «Про затвердженняя Порядку видачі довідки про
наявність у фізичної особи земельних ділянок та її форми» (зареєстровано у Міністерстві
юстиції України 31.01.2014 № 201/24978).
Довідка про наявність у фізичної особи земельних ділянок (далі – Довідка) безоплатно
видається сільською, селищною або міською радою за місцем податкової адреси (місцем
проживання) платника ПДФО протягом п’яти робочих днів з дня отримання відповідною
радою письмової заяви про видачу такої довідки.
Довідка видається особисто власнику сільськогосподарської продукції, якщо така
продукція вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена
та/або перероблена безпосередньо фізичною особою на земельних ділянках, наданих їй у
розмірах, встановлених Земельним кодексом України.
Оригінал Довідки зберігається у власника сільськогосподарської продукції протягом
строку позовної давності з дати закінчення дії такої довідки.
«Електронний кабінет» дає можливість надіслати в електронному вигляді копії
паспорта, свідоцтва про народження дитини та довіреності
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області інформує, що в електронному
вигляді облікова картка фізичної особи – платника податків за формою № 1ДР (далі –
Облікова картка за ф. № 1ДР) та заява про внесення змін до Державного реєстру за формою
№ 5ДР (далі – Заява за ф. № 5ДР) подаються через меню «ЕК для громадян»/«Облікова
картка фізичної особи – платника податків. Форма 1ДР/Заява про внесення змін до
Державного реєстру фізичних осіб – платників податків. Форма 5ДР» приватної частини
«Електронного кабінету».
Для приєднання до Облікової картки за ф. № 1ДР та Заяви за ф. № 5ДР сканованих
копій документів, що посвідчують особу, та інших, які підтверджують зміни облікових
даних, платнику податків необхідно використати закладку «Додатки» та обрати «Документ
довільної форми», який заповнюється наступним чином:
● поля «Назва документу», «Номер документу», «Дата документу»заповнюються
згідно з даними документа, що посвідчує особу або документа, який підтверджує зміни
облікових даних;

12
● у графі 2 «Найменування файлу документу» табличної частини за допомогою
кнопки «Обзор» обирається відповідна сканована копія документа.
При цьому кожен документ має буди збережено в окремому додатку (формат файлу
може бути pdf/jpg із обмеженням розміру не більше 2МБ).
Для збереження сканованого документа необхідно натиснути кнопку «Зберегти».
Платник податків підписує сформовані Облікову картку за ф. № 1ДР або Заяву за ф. №
5ДР електронним цифровим підписом та направляє протягом операційного дня до
контролюючого органу.
Умови, за яких застосовується адміністративний арешт майна
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області звертає увагу платників на
наступне.
Відповідно до п. 94.1 ст. 94 Податкового кодексу України (далі – ПКУ)
адміністративний арешт майна платника податків є винятковим способом забезпечення
виконання платником податків його обов’язків, визначених законом.
Нормами п. 94.2 ст. 94 ПКУ визначено, що арешт майна може бути застосовано, якщо
з’ясовується одна з таких обставин:
► платник податків порушує правила відчуження майна, що перебуває у податковій
заставі;
► фізична особа, яка має податковий борг, виїжджає за кордон;
► платник податків відмовляється від проведення документальної або фактичної
перевірки за наявності законних підстав для її проведення або від допуску посадових осіб
контролюючого органу;
► відсутні дозволи (ліцензії) на здійснення господарської діяльності, а також у разі
відсутності реєстраторів розрахункових операцій, зареєстрованих у встановленому
законодавством порядку, крім випадків, визначених законодавством;
► відсутня реєстрація особи як платника податків у контролюючому органі, якщо така
реєстрація є обов’язковою відповідно до ПКУ, або коли платник податків, що отримав
податкове повідомлення або має податковий борг, вчиняє дії з переведення майна за межі
України, його приховування або передачі іншим особам;
► платник податків відмовляється від проведення перевірки стану збереження майна,
яке перебуває у податковій заставі;
► платник податків не допускає податкового керуючого до складення акта опису
майна, яке передається в податкову заставу;
► платник податків (його посадові особи або особи, які здійснюють готівкові
розрахунки та/або провадять діяльність, що підлягає ліцензуванню) відмовляється від
проведення відповідно до вимог ПКУ інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних
цінностей, коштів (зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки).
Граничні строки подання податкової декларації у разі припинення ФОП
підприємницької діяльності
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області інформує, що фізичні особи –
підприємці (далі – ФОП) на загальній системі оподаткування, стосовно яких проведено
державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП за її рішенням, подають
ліквідаційні податкові декларації про майновий стан і доходи (далі – Декларація) щодо
отриманих доходів востаннє за звітний 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,
протягом 30 календарних днів з дня проведення державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності.
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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.
Норми визначені п. 177.11 ст. 177 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).
У разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності ФОП, які є
платниками єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у
якому відповідним контролюючим органом отримано від державного реєстратора
повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення (п. 294.6 ст. 294 ПКУ)
ФОП, які застосовували спрощену систему оподаткування, подають податкові
декларації платника єдиного податку востаннє за податковий (звітний) квартал, в якому
проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності, з наростаючим
підсумком з початку року протягом 40 календарних днів, що настають за останнім
календарним днем звітного (податкового) кварталу відповідно до п.п. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49
ПКУ.
Чи має право неповнолітня особа відмовитись від реєстраційного номера облікової
картки платника податків через релігійні переконання?
Відповідно до п. 63.5 ст. 63 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) всі фізичні
особи – платники податків та зборів реєструються у контролюючих органах шляхом
включення відомостей про них до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків
(далі – Державний реєстр).
Обробка даних у базі персональних даних Державного реєстру проводиться з метою
забезпечення реалізації податкових відносин відповідно до ПКУ щодо реєстрації та обліку
фізичних осіб, які зобов’язані сплачувати податки, обліку джерел отриманих доходів,
об’єктів оподаткування, сум нарахованих та/або отриманих доходів, сум нарахованих та/або
сплачених податків, даних про податкову знижку та податкові пільги фізичної особи –
платника податків, створення умов для здійснення контролюючими органами контролю за
правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою сплати податків, нарахованих
фінансових санкцій, дотримання податкового та іншого законодавства, контроль за
дотриманням якого покладено на контролюючі органи, забезпечення інших питань
адміністрування податків і зборів та інших платежів відповідно до законодавства.
Пунктами 63.6 ст. 63 та 70.1 ст. 70 ПКУ визначено, що облік фізичних осіб, які через
свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера Облікової
картки фізичної особи – платника податків (далі – Облікова картка) та повідомили про це
відповідний контролюючий орган, ведеться в окремому реєстрі Державного реєстру за
прізвищем, ім’ям, по батькові та серією і номером паспорта без використання реєстраційного
номера облікової картки платника податків. У паспортах зазначених осіб контролюючими
органами робиться відмітка про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за
серією та номером паспорта.
Порядок обліку осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера та повідомили про це відповідний контролюючий орган, а також
процедуру внесення відмітки до паспорта таких осіб визначено у Положенні про реєстрацію
фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженому
наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 822.
Обов’язкова реєстрація дітей у Державному реєстрі ПКУ не встановлена. При цьому
примусово чи без подання належно оформленої і підписаної Облікової картки за формою №
1ДР не можуть бути включені відомості про дитину до Державного реєстру. Облікові картки
малолітніх осіб (до 14 років) подаються одним із батьків (усиновителем, опікуном,
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піклувальником) за наявності свідоцтва про народження дитини та документа, що
посвідчує особу одного із батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника).
Відповідно до п. 99.2 ст. 99 ПКУ грошові зобов’язання неповнолітніх осіб виконуються
їх батьками (усиновителями), опікунами (піклувальниками) до набуття неповнолітніми
особами цивільної дієздатності в повному обсязі. Батьки (усиновителі) неповнолітніх і
неповнолітні у разі невиконання грошових зобов’язань неповнолітніх несуть солідарну
майнову відповідальність за погашення грошових зобов’язань та/або податкового боргу.
Водночас, відповідно до Закону України від 14 липня 2016 року № 1474-VIII «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що підтверджують
громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, спрямованих на
лібералізацію Європейським Союзом візового режиму для України» (далі – Закон № 1474),
який набрав чинності з 01 жовтня 2016 року, кожен громадянин України, який досяг
чотирнадцятирічного віку, зобов’язаний отримати паспорт громадянина України.
Частиною сьомою ст. 21 Закону № 1474 передбачено, що до паспорта громадянина
України вноситься інформація, зокрема про податковий номер (реєстраційний номер
облікової картки платника податків з Державного реєстру) або повідомлення про відмову від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які
через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний
контролюючий орган). У разі наявності повідомлення про відмову від реєстраційного номера
облікової картки платника податків проставляється слово «відмова».
Враховуючи викладене, неповнолітня особа після досягнення чотирнадцятирічного віку
при оформленні паспорта громадянина України може реалізувати право щодо внесення до
такого паспорта інформації про відмову від прийняття реєстраційного номеру облікової
картки платника податків в установленому порядку.
Громадянам, які виїжджають за кордон на ПМЖ необхідно подати декларацію про
майновий стан
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області нагадує, громадяни України, які
виїжджають за кордон на постійне місце проживання, зобов'язані подати до контролюючого
органу за місцем своєї реєстрації декларацію про майновий стан і доходи. Це необхідно
зробити не пізніше ніж за 60 календарних днів до виїзду. Декларація подається за три останні
звітні податкові періоди (у разі наявності невиконаного обов'язку з подання) та за звітний
період поточного року (з початку поточного року до строку, на який припадає день подання
такої декларації).
Перевірка контролюючим органом здійснюється протягом 30 календарних днів після
надходження такої декларації. У разі відсутності податкових зобов’язань платнику податку
видається відповідна довідка.
Довідка про сплату або відсутність податкових зобов'язань з податку на доходи
фізичних осіб та військового збору подається до органів митного контролю під час перетину
кордону і є підставою для проведення митних процедур. Довідка дійсна протягом 60
календарних днів з дати її видачі.
Форма цієї довідки затверджена наказом Мінфіну від 13.06.2017 р. № 568 «Про
затвердження форми довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату
або відсутність податкових зобов’язань) та Порядку її оформлення і видачі».
Обов’язок щодо подання податкової декларації платниками податку - резидентами, які
виїжджають за кордон на постійне місце проживання, визначено п. 179.3 ст. 179 Податкового
кодексу України та постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 р. № 1243 «Про
порядок видачі довідки про сплату податку на доходи фізичних осіб платником податку резидентом, який виїжджає за кордон на постійне місце проживання, та про відсутність
податкових зобов'язань з такого податку».
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Оподаткування податком на прибуток підприємств операцій за договорами
управління майном
Відповідно до п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу України від 02 грудня
2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) об’єктом оподаткування
податком на прибуток 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.
Редакція розд. III «Податок на прибуток підприємств» ПКУ не містить положень щодо
окремого обліку за договорами управління майном і подання платниками податку –
управителями майна окремих декларацій з податку на прибуток.
Розрахунок об’єкта оподаткування податком на прибуток здійснюється на підставі
даних бухгалтерського обліку шляхом коригування фінансового результату до
оподаткування, визначеного у фінансовій звітності з урахуванням операцій за договорами
управління майном, на різниці, які збільшують або зменшують фінансовий результат до
оподаткування, відповідно до положень розд. III «Податок на прибуток підприємств» ПКУ.
Щодо важливості офіційного працевлаштування працівників
Фахівці Бердянського управління ГУ ДФС у Запорізькій області звертають увагу
роботодавців щодо важливості офіційного працевлаштування працівників. Сьогодні
приділяється значна увага заходам з детінізації ринку праці та боротьбі з виплатою
заробітної плати «в конвертах». Адже нелегальна праця знижує доходи місцевих бюджетів,
бюджетів Пенсійного фонду та фондів соціального страхування.
Нелегально оформлений працівник, втрачає трудовий та страховий стаж при
розрахунку розміру пенсії.
Важно знати, що не тільки може постраждати працівник без офіційного оформлення, а
й роботодавець, так як до нього застосовуються штрафи за порушення трудового
законодавства відповідно до ст. 265 Кодексу законів про працю України від 10 грудня 1971
року № 322-VIII із змінами та доповненнями.
У поточному році розмір штрафів становить:
- 30 мінімальних заробітних плат, встановленої законом на момент виявлення
порушення за кожного працівника, за наступні порушення: фактичного допуску працівника
до роботи без оформлення трудового договору; оформлення працівника на неповний
робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час; виплату заробітної
плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування;
- 10 мінімальних зарплат, встановленої законом на момент виявлення порушення за
кожного працівника, за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці
(наприклад, за не оплату роботи в нічний час, роботу в вихідний або святковий день,
понадурочну роботу).
Про факти порушень податкового законодавства з боку роботодавців громадяни
можуть повідомити на «гарячу лінію» ДФС України за телефоном 0800-501-007.
Новостворений ФОП – «загальносистемник» декларацію про доходи вперше подає
за квартал, в якому розпочата діяльність
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області звертає увагу, що фізичні особи –
підприємці (далі – ФОП), які зареєстровані протягом року в установленому законом порядку
або перейшли із спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування,
подають податкову декларацію про майновий стан і доходи (далі – декларація про доходи) за
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результатами звітного кварталу, в якому розпочата така діяльність або відбувся
перехід на загальну систему оподаткування.
Вперше зареєстровані ФОП в декларації про доходи також зазначають інформацію про
майновий стан та доходи за станом на дату державної реєстрації підприємцем. Платники
податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) розраховують та сплачують авансові
платежі у строки, визначені п.п. 177.5.1 п. 177.5 ст. 177 Податкового кодексу України (далі –
ПКУ), що настануть у звітному податковому році.
Норми встановлені п.п. 177.5. п. 177.1 ст. 177 ПКУ.
Декларація про доходи за звітний (податковий) період, який дорівнює календарному
кварталу, подається платниками ПДФО – ФОП протягом 40 календарних днів, що настають
за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (п.п. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49
ПКУ).
Остаточний розрахунок ПДФО за звітний податковий рік здійснюється платником
самостійно згідно з даними, зазначеними в річній податковій декларації про доходи, з
урахуванням сплаченого ним протягом року ПДФО на підставі документального
підтвердження факту його сплати (п.п. 177.5.3 п. 177.5 ст. 177 ПКУ).
Платник податків зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання,
зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають
за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого ПКУ для подання
податкової декларації.

Законодавство щодо ЄСВ
ФОП – «спрощенці» сплачують ЄСВ не менше мінімального страхового внеску
незалежно від фінансового стану
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області інформує, що 01.01.2019 набрав
чинності Закон України від 23 листопада 2018 року № 2629-VIII «Про Державний бюджет
України на 2019 рік» (далі – Закон № 2629).
Відповідно до п. 4 частини 1 ст. 1 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI
«Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»
максимальна величина бази нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування (далі – ЄСВ) – це максимальна сума доходу застрахованої особи на
місяць, що дорівнює 15 розмірам мінімальної заробітної плати, встановленої законом, на яку
нараховується ЄСВ.
Мінімальний страховий внесок – це сума ЄСВ, що визначається розрахунково як
добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір ЄСВ, встановлений законом на
місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця (п. 5
частини 1 ст. 1 Закону № 2464-VI).
ЄСВ, зокрема, для фізичних осіб – підприємців – платників єдиного податку,
встановлюється у розмірі 22 % до визначеної ст. 7 Закону № 2464 бази нарахування ЄСВ
(частина 5 ст. 8 Закону № 2464).
З урахуванням того, що ст. 8 Закону № 2629 у 2019 році встановлена мінімальна
заробітна плата у місячному розмірі 4 173,00 грн, то:
- мінімальний страховий внесок у 2019 році складає 918,06 грн за місяць (4 173,00 грн х
22 %);
- максимальна величина бази нарахування ЄСВ у 2019 році складає 707 595,00 грн за
місяць (4 173,00 грн х 15), тобто максимальний розмір ЄСВ – 155 670,90 грн (707 595,00 грн
х 22 %).
Для платників єдиного податку ЄСВ нараховується на суми, що визначаються такими
платниками самостійно, але не більше максимальної величини бази нарахування ЄСВ,
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встановленої Законом № 2464. При цьому сума ЄСВ не може бути меншою за розмір
мінімального страхового внеску (п. 3 частини 1 ст. 7 Закону № 2464).
Нагадаємо, що згідно з Законом № 2464 ЄСВ підлягає сплаті незалежно від фінансового
стану платника.
Фізичною особою – підприємцем (далі – ФОП) відповідно до Порядку формування та
подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 14.04.2015 № 435 із змінами (далі – Порядок) подається Додаток 5 до
Звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування (далі – Звіт).
За звітний період 2018 року Додаток 5 до Звіту подається ФОП до 09 лютого 2019 року.
Слід зазначити, якщо останній день строку подання Звіту припадає на вихідний,
святковий чи інший неробочий день, останнім днем подання Звіту вважається перший після
нього робочий день (п. 14 розділу II Порядку № 435).
Не пізніше 19 числа місяця, що настає за звітним кварталом, кожен ФОП зобов’язаний
сплачувати суму ЄСВ не менше мінімального страхового внеску на місяць (абзац третій
частини 8 ст. 9 Закону № 2464).
З 01.01.2019 ФОП нараховують ЄСВ за ставкою 8,41 % для осіб з інвалідністю, які є
найманими особами такої ФОП.
Не сплачують за себе ЄСВ ФОП (незалежно від системи оподаткування), які належать
до осіб з інвалідністю, отримують пенсію за віком або досягли віку, визначеного ст. 26
Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», та отримують
відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Зазначене звільнення не поширюється
на осіб, які провадять незалежну професійну діяльність (адвокатів, нотаріусів, приватних
виконавців, оцінювачів, аудиторів тощо).
Сплачуйте єдиний внесок своєчасно
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області наголошує, що відповідно до
частини 12 ст. 9 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) єдиний внесок на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування (далі – ЄСВ) підлягає сплаті незалежно від фінансового стану
платника.
Згідно з п. 6 частини першої ст. 1 Закону № 2464 суми ЄСВ, своєчасно не нараховані
та/або не сплачені у строки, є недоїмкою.
Штраф у розмірі 20 відсотків несплачених або несвоєчасно сплачених сум ЄСВ
накладається за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне
перерахування) ЄСВ (п. 2 частини одинадцятої ст. 25 Закону № 2464).
На суму недоїмки нараховується пеня з розрахунку 0,1 відсотка суми недоплати за
кожний день прострочення (частина десята ст. 25 Закону № 2464).
Також, за несплату, неповну сплату або несвоєчасну сплату суми ЄСВ одночасно з
видачею сум виплат, на які нараховується ЄСВ (авансових платежів), накладається штраф у
розмірі 10 відсотків таких несплачених або несвоєчасно сплачених сум (п. 6 частини
одинадцятої ст. 25 Закону № 2464).
Крім того, за порушення порядку нарахування, обчислення і строків сплати ЄСВ
посадові особи платників ЄСВ несуть адміністративну відповідальність (абзац другий
частини першої ст. 26 Закону № 2464).
Згідно з ст. 165 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07 грудня
1984 року № 8073-Х із змінами та доповненнями:
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• несплата або несвоєчасна сплата ЄСВ, у тому числі авансових платежів, у сумі, що
не перевищує трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, – тягне за собою
накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від
форми власності, фізичних осіб – підприємців (далі – ФОП) або осіб, які забезпечують себе
роботою самостійно, від сорока до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
За повторне за рік вчинення таких дій – тягне за собою накладення штрафу на
посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, ФОП або
осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, від ста п’ятдесяти до трьохсот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
• несплата або несвоєчасна сплата ЄСВ, у тому числі авансових платежів, у сумі більше
трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – тягне за собою накладення
штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності,
ФОП або осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, від вісімдесяти до ста двадцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
За повторне за рік вчинення таких дій - тягне за собою накладення штрафу на
посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, ФОП або
осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, від ста п’ятдесяти до трьохсот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Нарахування єдиного соціального внеску для працюючих осіб з інвалідністю
Для підприємств, установ і організацій, фізичних осіб - підприємців, у тому числі тих,
які обрали спрощену систему оподаткування, в яких працюють особи з інвалідністю, єдиний
внесок встановлюється у розмірі 8,41% бази нарахування єдиного внеску для працюючих
осіб з інвалідністю.
Єдиний внесок сплачується із суми 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, та суму
винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими
договорами.
З 01.01.2019 року діє нова норма (передбачена Законом України від 23.11.2018 №2628),
яка передбачає, що для підприємців, у тому числі тих, які обрали спрощену систему
оподаткування, єдиний внесок для працюючих осіб з інвалідністю встановлюється у розмірі
8,41% бази нарахування єдиного внеску.
Отже, з 01.01.2019 норма щодо застосування роботодавцями ставки єдиного внеску
8,41% поширюється і на фізичних осіб - підприємців, у тому числі тих, які обрали спрощену
систему оподаткування.
Зазначена норма передбачена п. 1 частини першої ст. 7, част. тринадцятою ст. 8 Закону
України від 08.07.2010 №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування».
Нарахування єдиного соціального внеску, якщо найманий працівник
є пенсіонером за віком
Платниками єдиного внеску є, зокрема,
- роботодавці підприємства, установи та організації, які використовують працю
фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених
законодавством, чи за цивільно-правовими договорами;
- роботодавці фізичні особи - підприємці, які використовують працю інших осіб на
умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством
про працю, чи за цивільно-правовим договором.

19
Єдиний
внесок
нараховується роботодавцями на суму нарахованої кожній
застрахованій особі заробітної плати за видами виплат.
До зазначених виплат застосовується ставка 22 %.
При цьому пільг щодо нарахування єдиного внеску на заробітну плату пенсіонерів, які
є найманими працівниками, не передбачено.
Зазначена норма передбачена п. 1 частина першої ст. 4, п. 1 частина першої ст. 7 Закону
України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування».

Головне управління ДФС у Запорізькій області
Запоріжцям держава поверне 5,2 мільйона гривень
податку на доходи фізичних осіб
За чотири місяці проведення кампанії "Декларування 2019" більше чотирьох тисяч
платників податків Запорізької області звернулись до фіскальної служби за податковою
знижкою.
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області
Валерій Манько, в результаті проведених розрахунків 2779 громадянам буде виплачено 5
мільйонів 251 тисячу гривень.
Як свідчить статистика, запоріжці, отримуючи офіційні доходи, все частіше реалізують
своє право на повернення частини сплаченого податку на доходи фізосіб. Порівняно з
минулим роком кількість таких декларантів зросла на 117.
Найбільші суми будуть компенсовані 3755 громадянам, які сплачували за освітні
послуги. Вони отримають майже 7 мільйонів гривень.
Також:
– 765 громадянам буде відшкодовано 1 мільйон 83 тисячі гривень за страхові платежі і
пенсійні внески;
– 48 жителям регіону – 236,8 тисячі гривень за сплаченими відсотками іпотечного
кредитування;
– 19 декларантів отримають більш ніж 37 тисяч за витрати на переобладнання власного
транспорту на альтернативні види палива;
– 17 громадянам держава поверне 92,5 тисячі за витратами на оплату допоміжних
репродуктивних технологій;
– 9 запоріжцям нараховано до виплати понад 19 тисяч за благодійними внесками.
Нагадаємо, скористатися своїм правом на податкову знижку можуть громадяни, які
минулого року отримували заробітну плату і понесли певні витрати, перелік яких
визначений Податковим кодексом України.
Під час заповнення декларації фіскальна служба області радить уважно вносити дані та
перевіряти правильність вказаних реквізитів банківського рахунку, на який будуть
перераховані кошти.
Документи приймаються до 31 грудня 2019 року.
Оподаткування адвокатської діяльності: запорізькі податківці
роз'яснили нюанси законодавства
Сьогодні у фіскальній службі Запорізької області відбувся семінар для адвокатів,
помічників, стажерів та підприємців, які надають правову допомогу, з актуальних питань
застосування законодавства та оподаткування адвокатської та підприємницької діяльності.
У його роботі взяли участь керівництво та фахівці ГУ ДФС у Запорізькій області,
представники Громадської ради при фіскальній службі регіону на чолі з Світланою
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Проніною, а також керівники та члени Національної асоціації адвокатів України та
представники адвокатури з декількох регіонів.
Відкриваючи захід, заступник начальника Головного управління ДФС у Запорізькій
області Руслан Рачинський наголосив на актуальності запропонованих для обговорення
питань і підкреслив, що оподаткування адвокатської діяльності потребує окремої уваги. Він
також зазначив, що такий формат діалогу є ефективним інструментом для запобігання
виникненню спірних ситуацій у подальшій взаємодії.
Під час семінару учасникам були роз'яснені організаційні форми адвокатської
діяльності, особливості оподаткування доходів адвокатів, підприємців, що надають правову
допомогу в рамках підприємницької діяльності, адвокатського бюро та адвокатського
об'єднання. Зокрема, на цих та інших питаннях докладно зупинились заступник голови
Громадської ради при ГУ ДФС у Запорізькій області Лариса Церетелі та представники
Національної асоціації адвокатів.
Фахівці фіскальної служби окрему увагу приділили порядку взяття на податковий облік
фізичної особи, яка має намір провадити незалежну професійну діяльність, а також сплаті
податків і єдиного соціального внеску фізичними особами, які мають статус адвоката.
Крім того, були розглянуті питання реалізації функцій податкового агента,
оподаткування заробітної плати, виплат за трудовими і цивільно-правовими договорами,
дивідендів, а також надання звітності.
У ході семінару представники органів ДФС області надали консультації щодо
практичних питань стосовно сплати податків і зборів, які виникають у діяльності адвокатів,
адвокатських бюро та об'єднань.
Запорізькі митники виявили 55 порушень митних правил
Упродовж січня-квітня поточного року співробітники Запорізької митниці ДФС
виявили 55 фактів недотримання митних правил із вартістю предметів правопорушень на
суму 17,5 мільйона гривень, що майже на 5 мільйонів більше, ніж за відповідний період
минулого року.
Стосовно громадян та суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності заведені справи. На
даний час фахівці митниці розглянули 28 з них, на правопорушників накладені штрафи на
суму 2,3 мільйона.
За результатами судового розгляду направлених митниками матеріалів судді винесли 25
постанов про конфіскацію предметів правопорушення на суму 1,5 мільйона, що на 443 тисячі
більше, ніж торік, а також про накладання штрафних санкцій у розмірі 5,9 мільйона гривень.
Наймолодшому запорізькому мільйонеру виповнилося 20 років,
найстаршому – 81 рік
За підсумками деклараційної кампанії у Запорізькому регіоні налічується 188 громадян,
чиї статки перевищили мільйон гривень. Порівняно з аналогічним періодом минулого року
кількість мільйонерів збільшилась на 72 особи.
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області
Валерій Манько, вони задекларували сумарний дохід у розмірі 708 мільйонів гривень, що
майже на 300 мільйонів більше, ніж у попередньому році.
З прибутків цих громадян до бюджетів надійде 36,5 мільйона гривень податку на
доходи фізичних осіб та військового збору.
Серед статистичних даних цікавим є той факт, що наймолодшому жителю Запорізького
регіону, який задекларував доход понад мільйон гривень, виповнилося 20 років, а
найстаршому – 81 рік.
Найбільше серед мільйонерів – чоловіків, їх налічується 104, відповідно, жінок, чиї
статки перевищили мільйон гривень – 84.
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Майже третина із загальної кількості цієї категорії декларантів отримали доходи у
вигляді дивідендів та банківських процентів – 65 громадян на суму 229,4 мільйона гривень.
39 осіб продали рухоме та нерухоме майно загальною вартістю понад 37 мільйонів, 31
декларант відзвітував про інвестиційні прибутки в сумі 85,4 мільйона, 16 наших
співвітчизників заробили закордоном 36,6 мільйона, 11 громадян отримали спадщину на
суму 14,3 мільйона. Крім того, доходи двох запорізьких артистів, які перебувають на
спрощеній системі оподаткування, перевищили 2,8 мільйона гривень.
На Запоріжжі майже вдвічі зросли надходження туристичного збору
З початку року до бюджетів громад Запорізького регіону сплачено 584 тисячі гривень
туристичного збору. Порівняно з минулим роком надходження зросли на 300 тисяч або
майже вдвічі. Про це повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій
області Валерій Манько,
Серед платників туристичного збору, зареєстрованих у регіоні, лідерами з наповнення
бюджетів є суб’єкти господарювання м. Запоріжжя – вони перерахували 316 тисяч, що на
126 тисяч більше, ніж за чотири місяці 2018 року. Платники Якимівського та Приазовського
районів спрямували 149 тисяч, м. Бердянськ, Приморського і Бердянського – 77 тисяч, м.
Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 37 тисяч тощо.
Нагадаємо, відповідно до законодавчих змін у 2019 році ставки туристичного збору
встановлені у таких розмірах: до 0,5 відсотка від розміру мінімальної зарплати – для
внутрішнього туризму та до 5 відсотків – для в’їзного туризму за кожну добу тимчасового
розміщення особи у місцях проживання (ночівлі). При цьому кожна місцева рада самостійно
визначає розмір податку.
Внутрішній туризм – це переміщення в межах території України громадян України
та/або осіб, які постійно проживають на її території, в пізнавальних, професійно-ділових чи
інших цілях.
В'їзний туризм – це прибуття або переміщення в межах території України осіб, які
постійно не проживають на її території, в пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях.
Валерій Манько: "Запорізькі підприємства на 10 мільйонів збільшили
відрахування екологічного податку"
З початку року підприємства Запорізького регіону сплатили 83,4 мільйона гривень
екологічного податку. Порівняно з минулорічними показниками надходження збільшились
майже на 10 мільйонів.
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області
Валерій Манько, із загальної суми до державного бюджету спрямовано 38 мільйонів, до
місцевих скарбниць – 45,4 мільйона гривень екологічного податку. Середньомісячні
відрахування зросли до 21 мільйона, що майже на 2,5 мільйона більше, ніж торік.
За чотири місяці найбільші платежі забезпечили суб'єкти господарювання м. Енергодар,
Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – понад 66 мільйонів,
Вільнянського, Запорізького і Новомиколаївського районів – 7 мільйонів, м. Запоріжжя – 6
мільйонів, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 997 тисяч, м. Мелітополь,
Мелітопольського та Веселівського районів – 934 тисячі, Пологівського, Більмацького та
Розівського районів – 933 тисячі.
Усього в Запорізькому регіоні зареєстровано 2707 платників екологічного податку.

