Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області повідомляє

Про новації законодавства за «круглим столом» у Приморській ОТГ
В понеділок у Приморський об’єднаній територіальній громаді фахівцями
Бердянського управління ГУ ДФС у Запорізькій області було проведено «круглий
стіл» з представниками оздоровчих та готельних закладів щодо сплати туристичного
збору, плати за землю та інших податків і зборів.

Із вступним словом до учасників наради звернулась Голова Приморської
об’єднаної територіальної громади Олена Божкова та висловила подяку
представникам фіскальної служби за проведення таких необхідних заходів на початку
курортного сезону. Туристичний збір є місцевим податком, тому його надходження
дуже важливе для бюджету Приморська.
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Про
новації
в
справлянні туристичного
збору
повідомила
начальник Бердянського управління Оксана Федорова. Зокрема роз’яснила, що цього
року розмір туристичного збору для однієї особи за одну добу тимчасового
розміщення визначається як відсоток від мінімальної заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня звітного року.
Детально розповіла про нові поняття як, внутрішній туризм та в’їзний туризм
та визначені податковим законодавством ставки. Так, рішенням Приморської міської
ради від 01.03.2019 № 11 встановлена ставка збору у розмірі 0,12 відсотка для
внутрішнього туризму та 0,12 відсотка для в′їзного туризму. Платіж перераховується
авансовим внеском податковими агентами, які справляють збір перед тимчасовим
розміщенням у місцях проживання.
Оксана Федорова проінформувала присутніх, що у 2018 році у Приморському
районі зареєстровано 46 платників туристичного збору, з них 32 юридичні особи.
Надходження цього податку у 2018 році склали 533 тисячі гривень.
Також про новації та актуальні норми податкового законодавства розповідали
начальник відділу податків і зборів з юридичних осіб Олена Пономаренко, начальник
відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Олександр Прошутінський
та головний державний інспектор Анастасія Короленко, зокрема були розглянуті
питання щодо справляння податку на нерухомість та орендної плати за землю,
єдиного податку, спрощеної системи реєстрації РРО.
Наприкінці зустрічі учасники заходу отримали вичерпні відповіді на актуальні
питання та практичні поради щодо сплати податків та зборів, подання звітності тощо.
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.
Бердянці та приморчанє сплатили за свої автівки 221 тисячу гривень
За січень-травень 2019 року до місцевих бюджетів міста Бердянськ,
Бердянського та Приморського районів сплачено 221 тисячу гривень транспортного
податку.
Як повідомила начальник Бердянського управління ГУ ДФС у Запорізькій
області Оксана Федорова найбільші відрахування "автоподатку" забезпечили
власники автомобілів міста Бердянськ – 82,4 тисячі, до скарбниці Бердянського
району перераховано 63,6 тисячі, Приморського району – 75 тисяч гривень.
Фахівці Бердянського управління ГУ ДФС у Запорізькій області нагадує, що
відповідно до ст. 267 ПКУ, яка регулює сплату транспортного податку, об’єктом
оподаткування транспортним податком є легкові автомобілі, з року випуску яких
минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить
понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня
податкового (звітного) року.
Фізичними особами транспортний податок сплачується протягом 60 днів з дня
вручення податкового повідомлення-рішення. Юридичними особами – авансовими
внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які
відображаються в річній податковій декларації.
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Новини законодавства
Бюджетні рахунки для плати за ліцензії на операції з пальним
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області повідомляє, що відповідно до
наказу Міністерства фінансів України від 26.04.2019 №182 «Про внесення змін до наказу
МФУ від 14 січня 2019 року №11» Державною казначейською службою України відкрито
нові рахунки по наступних платежах:
«22013100» - Плата за ліцензії на виробництво пального;
«22013200» - Плата за ліцензії на право оптової торгівлі пальним;
«22013300» - Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним;
«22013400» - Плата за ліцензії на право зберігання пального.
Нові бюджетні рахунки, розміщені на офіційному суб-сайті «Територіальні органи ДФС у
Запорізькій області» єдиного веб-порталу ДФС України в розділі «Бюджетні рахунки»
(http://zp.sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki/), а також у центрах обслуговування платників податків.
Реквізити рахунків для обліку доходів (Державний бюджет України) по Запорізькій області
(ліцензії на пальне)
Банк
отримувача

Код
банку
(МФО)

Номер рахунку

Код
класифікації
доходів
бюджету

Населений пункт

Отримувач

Код
отримувача
(ЄДРПОУ)

БЕРДЯНСЬК

Бердянське
УК/Бердянськ/22013200

38042560

Казначейство
України (ЕАП)

899998

31114048008011

22013200

БЕРДЯНСЬК

Бердянське
УК/Бердянськ/22013300

38042560

Казначейство
України (ЕАП)

899998

31116091008011

22013300

БЕРДЯНСЬК

Бердянське
УК/Бердянськ/22013400

38042560

Казначейство
України (ЕАП)

899998

31115100008011

22013400

БЕРДЯНСЬКИЙ
РАЙОН/М.БЕРДЯНСЬК

Бердянське
УК/Бердянський рн/22013200

38042560

Казначейство
України (ЕАП)

899998

31116048008031

22013200

БЕРДЯНСЬКИЙ
РАЙОН/М.БЕРДЯНСЬК

Бердянське
УК/Бердянський рн/22013300

38042560

Казначейство
України (ЕАП)

899998

31118091008031

22013300

БЕРДЯНСЬКИЙ
РАЙОН/М.БЕРДЯНСЬК

Бердянське
УК/Бердянський рн/22013400

38042560

Казначейство
України (ЕАП)

899998

31117100008031

22013400

ПРИМОРСЬКИЙ
РАЙОН/М.ПРИМОРСЬК

УК у Примор.рні/Примор.р-н/22013200

37917236

Казначейство
України (ЕАП)

899998

31119048008276

22013200

ПРИМОРСЬКИЙ
РАЙОН/М.ПРИМОРСЬК

УК у Примор.рні/Примор.р-н/22013300

37917236

Казначейство
України (ЕАП)

899998

31111091008276

22013300

ПРИМОРСЬКИЙ
РАЙОН/М.ПРИМОРСЬК

УК у Примор.рні/Примор.р-н/22013400

37917236

Казначейство
України (ЕАП)

899998

31110100008276

22013400

Найменування
коду
класифікації
доходів
бюджету
Плата за
ліцензії на
право оптової
торгівлі
пальним
Плата за
ліцензії на
право
роздрібної
торгівлі
пальним
Плата за
ліцензії на
право
зберігання
пального
Плата за
ліцензії на
право оптової
торгівлі
пальним
Плата за
ліцензії на
право
роздрібної
торгівлі
пальним
Плата за
ліцензії на
право
зберігання
пального
Плата за
ліцензії на
право оптової
торгівлі
пальним
Плата за
ліцензії на
право
роздрібної
торгівлі
пальним
Плата за
ліцензії на
право
зберігання
пального

Наявність
відомчої
ознаки
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До уваги платників акцизного податку! Необхідні документи для отримання ліцензії
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області інформує, що Законом України
від 23 листопада 2018 року № 2628 – VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та
перегляду ставок окремих податків і зборів» внесено зміни, зокрема, до Закону України від
19 грудня 1995 року № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту
етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (далі – Закон
№ 481), відповідно до яких з 01.07.2019 запроваджується ліцензування діяльності усіх
суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво, зберігання, оптову та роздрібну
торгівлю пальним.
Так, з урахуванням зазначених змін, відповідно до ст. 15 Закону № 481 оптова торгівля
пальним та зберігання пального здійснюються суб’єктами господарювання всіх форм
власності за наявності ліцензії.
Річна плата за ліцензію на право зберігання пального встановлюється в розмірі 780
гривень.
Суб’єкти господарювання отримують ліцензії на зберігання пального на кожне місце
зберігання пального.
Ліцензії на право зберігання пального видаються уповноваженими Кабінетом Міністрів
України органами виконавчої влади за місцем розташування місць зберігання пального
терміном на п’ять років.
Для отримання ліцензії 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 зберігання пального, чинні на дату подання заяви
та/або на дату введення такого об’єкта в експлуатацію, будь-якого цільового призначення;
- акт вводу 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 зберігання пального, необхідних для зберігання
пального;
- дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
У разі якщо зазначені документи видані (оформлені) іншій особі, ніж заявник, такий
заявник додатково подає документи, що підтверджують його право на використання
відповідного об’єкта.
Законом встановлена річна плата за ліцензії у розмірі:
- за наявності у ліцензіата місць оптової торгівлі пальним – 5000 гривень за кожне таке
місце;
- за відсутності у ліцензіата місць оптової торгівлі пальним – 10000 гривень.
Річна плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним встановлена у розмірі 2000
гривень на кожне місце роздрібної торгівлі пальним.
Акцизний податок з електроенергії з 01 липня 2019: що зміниться?
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області повідомляє, що з 01 липня 2019
року в Україні запрацює нова модель ринку електроенергії – це пов’язано з набранням
чинності ст. 54, 55, 66 – 71, 73 Закону України від 13.04.2017 №2019-УІІІ «Про ринок
електричної енергії».
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Новий
ринок
електроенергії характеризується відокремленням діяльності
з розподілу та постачання електроенергії, а це впливає на визначення кола платників
акцизного податку з електричної енергії.
Що зміниться?
Так, з 1 липня 2019 року купівлю-продаж електричної енергії за двосторонніми
договорами здійснюватимуть виробники, електропостачальники, оператори системи
передачі, оператори систем розподілу, трейдери, гарантований покупець та споживачі.
Хто є платниками акцизного податку?
Статтею 212 ПКУ визначено, що платниками акцизного податку з електричної енергії є:
- особа, яка виробляє підакцизні товари (продукцію) на митній території України, у
тому числі з давальницької сировини;
- особа — суб’єкт господарювання, яка ввозить підакцизні товари (продукцію) на митну
територію України;
- оптовий постачальник електричної енергії;
- виробники електричної енергії, які мають ліцензію на право здійснення
підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії і продають її поза оптовим
ринком електричної енергії.
Хто не сплачує акцизний податок?
Не є платниками акцизного податку особи, які здійснюють діяльність з виробництва
електричної енергії за умови її продажу на оптовому ринку електричної енергії та/або з
постачання електричної енергії, крім платників, визначених у п.п. 212.1.12 п. 212.1 ст. 212
ПКУ.
Що є об’єктом оподаткування?
Нормами ст. 213 ПКУ визначено, що об’єктом оподаткування акцизним податком є:
- операції з реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції);
- оптового постачання електричної енергії.
Базою оподаткування акцизним податком відповідно до норм п.п. 214.1.3 п. 214.1 ст.
214 ПКУ є вартість реалізованої електричної енергії без ПДВ, виходячи з якої обчислюється
сума податкового зобов’язання із врахуванням ставки у розмірі 3,2 % (п.п. 215.3.9 п. 215.3 ст.
215 ПКУ), а також дати виникнення податкових зобов’язань щодо постачання електричної
енергії — дата підписання акта прийому-передачі електроенергії (п. 216.10 ст. 216 ПКУ).
Що не підлягає оподаткуванню?
Не підлягають оподаткуванню операції з реалізації електричної енергії, виробленої
кваліфікованими когенераційними установками та/або з відновлюваних джерел енергії (п.п.
213.2.8 п. 213.2 ст. 213 ПКУ).
Змінено Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області інформує, що Постановою
Кабінету міністрів України від 22.05.2019 № 423 затверджено зміни до «Порядку ведення
Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств,
установ та організацій до Реєстру та виключення з нього» (далі – Постанова 423),
затвердженого постановою КМУ від 13.07.2016 № 440.
Згідно змін, реєстраційна заява та документи, що додаються до неї для включення до
Реєстру неприбуткових установ та організацій, розглядаються протягом трьох робочих днів з
дня їх отримання.
У разі відсутності підстав для відмови у включенні (повторному включенні) до Реєстру,
присвоєнні (зміні) ознаки неприбутковості контролюючий орган зобов'язаний протягом
трьох робочих днів з дня отримання контролюючим органом реєстраційної заяви та
документів, що додаються до неї, внести до Реєстру відповідний запис про включення
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(повторне включення) такої неприбуткової організації до Реєстру, присвоєння (зміну)
ознаки неприбутковості.
Неприбуткова організація може звернутися до контролюючого органу із запитом про
отримання витягу з Реєстру.
Запит про отримання витягу з Реєстру за формою згідно з додатком 3 до Порядку
подається особисто представником неприбуткової організації чи уповноваженою на це
особою або надсилається поштою контролюючому органу за основним місцем обліку
неприбуткової організації.
Також змінено форму реєстраційної заяви, яка подається для реєстрації, змін або
виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій.
Постанова № 423 набула чинності 29.05.2019 (опублікована у виданні «Урядовий
кур'єр» від 29.05.2019 № 99).
Платники податків відправлятимуть свої податкові декларації поштою
за новими правилами
Кабінет Міністрів України своєю постановою від 22.05.2019 р № 419 скасував окремий
порядок оформлення поштових відправлень з вкладенням матеріалів звітності,
розрахункових документів і декларацій.
Нагадаємо, що до цього часу діяла постанова Кабміну від 28 липня 1997 р. за N 799, яка
передбачала окремий Порядок поштового відправлення податкових декларацій.
Відтак, починаючи з 28 травня 2019 року такі відправлення слід проводити на підставі
загальних Правил надання поштового зв'язку.
Натомість звертаємо увагу: якщо платник податків вирішив відправити декларацію до
фіскальної служби поштою, то таке відправлення потрібно зробити не пізніше ніж за 5 днів
до закінчення граничного терміну подання такої декларації (п. 49.3 ПКУ).
Особливості адміністрування у 2019 році екологічного податку у частині викидів
двоокису вуглецю
Законом України від 23.11.2018 № 2628-VIIІ «Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та
перегляду ставок окремих податків і зборів» внесено зміни у частині визначення платників,
які справляють екологічний податок за викиди двоокису вуглецю, і ставок податку.
Так, п. 240.7 ст. 240 ПКУ визначено, що не є платниками екологічного податку за
викиди двоокису вуглецю суб’єкти, зазначені у п. 240.1 ст. 240 ПКУ, якими здійснюються
такі викиди в обсязі не більше 500 тонн за рік.
У разі якщо річний обсяг викидів двоокису вуглецю перевищує 500 тонн за рік,
суб’єкти зобов’язані зареєструватися платниками податку у податковому (звітному) періоді,
в якому відбулося таке перевищення. Такі платники зобов’язані скласти та подати податкову
звітність, нарахувати та сплатити податок за податковий (звітний) період, в якому відбулося
таке перевищення, у порядку, передбаченому ПКУ.
Разом з тим п. 242.4 ст. 242 ПКУ встановлено, що база оподаткування податком за
викиди двоокису вуглецю за результатами податкового (звітного) року зменшується на обсяг
викидів у розмірі 500 тонн за рік.
Отже платникам податку, у яких у 2019 році розрахунковий, сумарний за всіма
стаціонарними джерелами, обсяг викидів двоокису вуглецю:
- не перевищує граничний обсяг викидів – подати до контролюючого органу за
місцезнаходженням стаціонарного джерела забруднення заяву про відсутність у звітному
році об’єкта оподаткування викидів двоокису вуглецю із додатком розрахунку оцінки обсягів
таких викидів;
- перевищує граничний обсяг (500 тонн) – зареєструватися платником податку за
викиди двоокису вуглецю та подати до контролюючого органу за місцезнаходженням
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стаціонарного джерела забруднення заяву про звітний період, у якому планується
виникнення об’єкта оподаткування викидів двоокису вуглецю, із додатком розрахунку
оцінки обсягів таких викидів.
При цьому платники декларують податкові зобов’язання за викиди двоокису вуглецю в
частині обсягів викидів, що перевищують граничний обсяг, починаючи із звітного
(податкового) періоду, в якому досягнуто граничний обсяг таких викидів.
Зазначена норма роз’яснена листом ДФС України від 26.04.2019 №13932/7/99-99-12-0304-17.
За яких умов необхідно з 01.07.2019 року реєструватись платником акцизного
податку при зберіганні пального?
З 01.07.2019 р. у новій редакції буде викладено визначення акцизного складу та
розпорядника акцизного складу, а також визначення реалізації пального.
Акцизним складом є приміщення або територія на митній території України, де
розпорядник акцизного складу провадить свою господарську діяльність шляхом вироблення,
оброблення (перероблення), змішування, розливу, навантаження-розвантаження, зберігання,
реалізації пального (п.п. 14.1.6 «б» ст. 14 Податкового кодексу).
Не вважатиметься акцизним складом, зокрема, приміщення або територія, на кожній з
яких загальна місткість розташованих ємностей для навантаження-розвантаження та
зберігання пального не перевищує 200 м3, а суб’єкт господарювання (крім платника єдиного
податку 4-ї групи) - власник або користувач такого приміщення або території отримує
протягом календарного року пальне в обсягах, що не перевищують 1000 м3 (без урахування
обсягу пального, отриманого через паливороздавальні колонки в місцях роздрібної торгівлі
пальним, на які отримано відповідні ліцензії), та використовує пальне виключно для потреб
власного споживання чи промислової переробки і не здійснює операцій з реалізації та
зберігання пального іншим особам.
Розпорядником акцизного складу визначено, зокрема, суб’єкта господарювання платника акцизного податку, який здійснює виробництво, оброблення (перероблення),
змішування, розлив, навантаження-розвантаження, зберігання, реалізацію пального на
акцизному складі та має документи, що підтверджують право власності або користування
приміщеннями та/або територією, що відносяться до акцизного складу (пп. 14.1.224 ст. 14
ПКУ).
При цьому з 01.07.2019 р. відповідно до п.п. 14.1.212 ст. 14 ПКУ реалізацією пального
або спирту етилового вважатимуться будь-які операції з фізичної передачі (відпуску,
відвантаження) пального або спирту етилового з переходом права власності на таке пальне
або спирт етиловий чи без такого переходу, за плату (компенсацію) чи без такої плати на
митній території України з акцизного складу/акцизного складу пересувного:
- до акцизного складу; до акцизного складу пересувного;
- для власного споживання чи промислової переробки;
- будь-яким іншим особам.
Не вважаються реалізацією пального операції з фізичної передачі (відпуску,
відвантаження) пального на митній території України:
- у споживчій тарі ємністю до 5 л (включно), крім операцій з реалізації такого пального
його виробниками;
- при використанні пального, з якого сплачено акцизний податок, виключно для потреб
власного споживання чи промислової переробки суб’єктами господарювання, які не є
розпорядниками акцизного складу.
Якщо підприємство має ємності для зберігання пального, об’єм яких перевищує 200 м3
(що не відповідає умовам, за яких таке приміщення або територія, на яких розміщено такі
ємності, не є акцизним складом), то розпорядником акцизного складу визначено суб’єкта
господарювання - платника акцизного податку, який здійснює зберігання пального.
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Як наслідок, якщо підприємство лише зберігає пальне виключно для потреб
власного споживання, то воно є розпорядником акцизного складу - платником акцизного
податку і має реєструватися платником акцизного податку з реалізації пального.
З 01.07.2019 р. встановлено річну плату за ліцензії на право зберігання пального у
розмірі 780 грн.
Платники податку зобов’язані з 01.05.2019 р. до 01.06.2019 р. зареєструвати в системі
електронного адміністрування реалізації пального (далі — СЕАРП) усі акцизні склади,
розпорядниками яких такі платники податку будуть станом на 01.07.2019 р.
Суб’єкти господарювання, які відповідатимуть визначенню платників податку з
01.07.2019 р., зобов’язані до 01.07.2019 р. зареєструватися платниками податку та
зареєструвати в СЕАРП усі акцизні склади, розпорядниками яких такі платники податку
будуть станом на 01.07.2019 р. (п. 22 підрозділу 5 розділу ХХ ПКУ).

Роз’яснення законодавства
З 1 липня суб’єкти господарювання, які здійснюють торгівлю пальним, повинні
отримати ліцензію
Відповідно до внесених змін до діючого законодавства з 1 липня поточного року
суб’єкти господарювання, які здійснюють виробництво, оптовий, роздрібний продаж та
зберігання пального, повинні отримати ліцензію на таку діяльність.
Такі зміни запроваджено з метою скорочення обсягів тіньового ринку пального,
збільшення податкових надходжень та покращення якості нафтопродуктів для споживачів.
Ліцензія видається за заявою суб’єкта господарювання, до якої додаються документи,
перелік яких визначено Законом України від 19.12.2005 № 481/95-ВР «Про державне
регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних
напоїв та тютюнових виробів».
Для спрощення ліцензування внесено зміни до Податкового кодексу, згідно з якими в
документах, що підтверджують право власності або право користування земельною
ділянкою, не вимагається зазначати цільове призначення такої ділянки, як це було
передбачено раніше. Перелік решти документів не змінився.
Копії таких документів не подаються у разі їх наявності у відкритих державних
реєстрах, якщо реквізити таких документів та назви відповідних реєстрів зазначено в заяві на
видачу ліцензії на право виробництва пального.
Відповідальність за достовірність даних у документах, поданих разом із заявою, несе
заявник.
Зазначаємо, що законодавством передбачено умови за якими анулюється ліцензія, серед
яких, зокрема:
отримання від уповноважених органів інформації, що документи, копії яких подані
разом із заявою на отримання ліцензії, не видавалися / не погоджувалися такими органами;
встановлення факту подання заявником недостовірних даних у документах, поданих
разом із заявою на отримання ліцензії.
Звертаємо увагу, що ДФС не забороняє фермерам зберігати паливо, а лише проводить
підготовку до видачі ліцензій суб’єктам господарювання відповідно до вимог законодавства.
Податківці лише перевіряють документи на відповідність вимогам законодавства та видають
ліцензії, в тому числі на зберігання палива. За умови наявності у суб'єктів господарювання
передбачених законом документів на здійснення виробництва, торгівлі, зберігання і
реалізації палива, усі заявники без труднощів отримають ліцензії.
Зміни щодо запровадження з 1 липня 2019 року ліцензування були прийняті ще
наприкінці 2018 року, а тому у суб’єктів господарювання було достатньо часу для
приведення свої документів у відповідність до вимог закону. Скасування такої норми може
призвести до подальшого зростання нелегального ринку нафтопродуктів.
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Операція «Урожай»: яким чином ФОП може створити фермерське господарство?
Абзацом 2 част.5 ст.1 Закону України від 19.06.2003 № 973 «Про фермерське
господарство» встановлено, що фермерське господарство без статусу юридичної особи
організовується на основі діяльності фізичної особи – підприємця (далі –ФОП) і має статус
сімейного фермерського господарства за умови використання праці членів такого
господарства, якими є виключно така ФОП та члени її сім’ї відповідно до ст.3 Сімейного
кодексу України від 10.01.2002 №2947-ІІІ. Створення та діяльність сімейного фермерського
господарства без набуття статусу юридичної особи регулюються положеннямист.8 прим.1
Закону № 973.
Пунктом 291.3 статті 291 ПКУ встановлено, що ФОП може самостійно обрати
спрощену систему оподаткування, якщо він відповідає вимогам, встановленим гл.1 ПКУ та
реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному гл.1 ПКУ.
Відповідно до п.п.298.1.1 п.298.1 ст.298 ПКУ для обрання або переходу на спрощену
систему оподаткування суб’єкт господарювання подає до контролюючого органу заяву.
Згідно з нормами п.п. 298.8.5 п. 298.8 ст. 298 ПКУ визначено, що зареєстровані в
установленому порядку ФОП, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна
реєстрація, подали заяву для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування та
ставки єдиного податку, встановленої для четвертої групи, вважаються платниками єдиного
податку з дня державної реєстрації.
ФОП, які подали заяву про обрання ними спрощеної системи оподаткування та ставки
єдиного податку, встановленої для четвертої групи, вперше подають визначену п.п. 298.8.1 п.
298.8 ст. 298 ПКУ звітність протягом 20 календарних днів з дня подання такої заяви –
абз.7п.п. 298.8.1 п. 298.8 ст. 298 ПКУ.
Форма податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи затверджена
наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 578 із змінами і доповненнями.
Отже, ФОП може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо
відповідає вимогам встановленим гл.1 ПКУ. Для обрання або переходу на спрощену систему
оподаткування за ставкою єдиного податку, встановленою для четвертої групи, така особа
зобов’язана подати до контролюючого органу за своєю податковою адресою Заяву та
протягом 20 календарних днів з дня подання такої Заяви - Декларацію.
Фізичні особи можуть скористатися сервісами «Електронного кабінету»
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області інформує, що ДФС України на
головній сторінці офіційного веб-порталу за посиланням http://sfs.gov.ua/mediatsentr/novini/380398.html повідомила наступне.
З 31 травня 2019 року ДФС України запроваджено низку електронних сервісів, зокрема,
щодо можливості сплати податку на майно з фізичних осіб (податок на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки, транспортний податок та плата за землю) засобами
«Електронного кабінету».
Для можливості користування «Електронним кабінетом» платникам податків необхідно
отримати особисті ключі електронного цифрового підпису.
Також за допомогою «Електронного кабінету» платники податків – фізичні особи
мають можливість перегляду даних, зокрема, щодо:
- об’єктів оподаткування (земельні ділянки, житлові будинки, квартири, садові (дачні
будинки), гаражі, легкові автомобілі);
- сформованих податкових повідомлень-рішень та необхідних платіжних реквізитів
органів місцевого самоврядування для сплати податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, транспортного податку та плати за землю;
- розрахунків сум податкових зобов’язань по таких податках;
- стану розрахунків з бюджетом.
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Одночасно
зазначаємо,
що
при використанні
«Електронного
кабінету»
платники податків матимуть змогу заощадити свої кошти та час, сплатити зазначені податки
в будь-який зручний, у т.ч. неробочий час. Це також позбавляє необхідності відвідувати
центри обслуговування платників, банківські установи тощо.
Сплата єдиного податку під час перебування у відпустці та на лікарняному
платника єдиного податку першої групи
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області нагадує, що відповідно до п.
295.1 ст. 295 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) платники єдиного податку, зокрема
першої групи сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше
20 числа (включно) поточного місяця.
Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим
внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця
поточного звітного року.
Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку, зокрема першої групи
здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого платника єдиного податку
щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або
заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності (п. 295.2 ст. 295 ПКУ).
Платники єдиного податку, зокрема першої групи звільняються від сплати єдиного
податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період
хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і
більше календарних днів (п. 295.5 ст. 295 ПКУ).
Згідно з п. 295.6 ст. 295 ПКУ суми єдиного податку, сплачені відповідно до абзацу
другого п. 295.1 і п. 295.5 ст. 295 ПКУ, підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх
платежів з цього податку за заявою платника єдиного податку.
Помилково та/або надміру сплачені суми єдиного податку підлягають поверненню
платнику в порядку, встановленому ПКУ.
Інформація про період щорічної відпустки і терміни втрати працездатності з
обов’язковим додаванням копії листка непрацездатності подається за заявою у довільній
формі (п.п. 298.3.2 п. 298.3 ст. 298 ПКУ).
Окремого терміну подання заяви щодо періоду щорічної відпустки і терміну втрати
працездатності нормами ПКУ не передбачено.
Враховуючи вищевикладене, з метою уникнення порушення терміну щодо сплати
авансових платежів рекомендуємо подавати до контролюючого органу заяву щодо періоду
щорічної відпустки до початку відпустки, а заяву щодо терміну втрати працездатності з
обов’язковим додаванням копії листка непрацездатності подавати одразу після закінчення
лікарняного.
Слід зазначити, якщо тривалість відпуски є меншою одного календарного місяця, то
підстави для звільнення від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця
відсутні.
Протягом операційного дня не надіслано квитанції про прийняття або
неприйняття, або зупинення реєстрації ПН/РК: дії платника ПДВ
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області повідомляє, що відповідно до п.
201.10 ст. 201 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) при здійсненні операцій з
постачання товарів/послуг платник податку – продавець товарів/послуг зобов’язаний в
установлені терміни скласти податкову накладну (далі – ПН), зареєструвати її в Єдиному
реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) та надати покупцю за його вимогою.
Підтвердженням продавцю про прийняття його ПН та/або розрахунку коригування
(далі – РК) до ЄРПН є квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі, яка
надсилається протягом операційного дня.
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Датою та часом надання ПН та/або РК в електронному вигляді до центрального
органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, є дата та час,
зафіксовані у квитанції.
Якщо протягом операційного дня не надіслано квитанції про прийняття або
неприйняття, або зупинення реєстрації ПН/РК, така ПН вважається зареєстрованою в ЄРПН.
Згідно з п. 5 Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року № 1246 (далі – Порядок №
1246), ПН та/або РК приймаються до ЄРПН у разі дотримання вимог, установлених п. 192.1
ст. 192, підпунктами 200¹.3, 200¹.9 ст. 200¹ і підпунктами 201.1, 201.10 і 201.16 ст. 201 ПКУ.
Відповідно до пункту 12 Порядку № 1246 після надходження ПН та/або РК до ДФС в
автоматизованому режимі здійснюється їх розшифрування та проводяться перевірки,
зокрема:
- відповідності ПН та/або РК затвердженому формату (стандарту);
- чинності електронного цифрового підпису, порядку його накладення та наявності
права підписання посадовою особою платника ПДВ таких ПН та/або РК;
- дотримання вимог, установлених п. 192.1 ст. 192 та п. 201 10 ст. 201 ПКУ;
- наявності помилок під час заповнення обов’язкових реквізитів відповідно до п. 201.1
ст. 201 ПКУ;
- наявності суми ПДВ відповідно до підпунктів 200¹.3 і 200¹.9 ст. 200¹ ПКУ (для ПН
та/або РК, що реєструються після 1 липня 2015 року);
- факту реєстрації / зупинення реєстрації / відмови в реєстрації ПН та/або РК з такими ж
реквізитами;
- наявності підстав для зупинення реєстрації ПН та/або РК.
З метою отримання зареєстрованих ПН та/або РК платник ПДВ складає запит в
електронній формі у затвердженому в установленому порядку форматі (стандарті) та
надсилає його за допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційнотелекомунікаційних систем до ДФС (пункти 21 та 22 Порядку № 1246).
Відповідно до п. 3 Порядку № 1246 операційний день триває з 8 до 20-ї години.
Згідно з Порядком обміну електронними документами з контролюючими органами,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 № 557, який
зареєстровано у Міністерстві юстиції України 03.08.2017 за № 959/30827, автор здійснює
надсилання електронних документів з урахуванням встановлених законодавством граничних
строків для надання таких документів.
У разі якщо адресатом є контролюючий орган, після надходження електронного
документа здійснюється його автоматизована перевірка. Автоматизована перевірка
здійснюється у день надходження або не пізніше наступного робочого дня, якщо
електронний документ надійшов після закінчення операційного дня або за одну годину до
його закінчення.
Перша квитанція надсилається автору електронного документа протягом двох годин з
часу його отримання контролюючим органом, в іншому разі –протягом перших двох годин
наступного операційного дня.
У п. 25 Порядку № 1246 визначено, що платник ПДВ через електронний кабінет
шляхом перегляду в режимі реального часу має доступ до даних ЄРПН щодо складених ним
чи його контрагентами ПН та/або РК.
Враховуючи усі складові реєстрації ПН та/або РК, з метою з’ясування обставин, за
якими протягом операційного дня не надіслано квитанції про прийняття або неприйняття,
або зупинення реєстрації ПН / РК, пропонуємо платнику ПДВ:
1) через Електронний кабінет, шляхом перегляду у режимі реального часу переглянути
дані ЄРПН щодо складених ним чи його контрагентами ПН та/або РК;
2) звернутись до Центру обслуговування платників за своїм місцезнаходженням чи до
гарячої лінії за телефоном 0-800-501-007(напрямок 0) з детальним описом ситуації;
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3) якщо після надсилання ПН чи РК через 2 години не надійшла квитанція, в
Електронному кабінеті відсутні дані про реєстрацію та інспектор по телефону підтвердив
відсутність надходження документу, то потрібно надіслати документ повторно на
реєстрацію.
Якщо платник податків не сплачує узгоджену суму ПДВ, такий платник
притягується до відповідальності
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області звертає увагу платників ПДВ, що
з метою уникнення боргу з ПДВ 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 Податковим кодексом України (далі – ПКУ) для подання податкової
декларації, крім випадків, встановлених ПКУ (п. 57.1. ст. 57 ПКУ).
Відповідно до п. 126.1 ст. 126 ПКУ у разі, якщо платник податків не сплачує узгоджену
суму грошового зобов’язання, такий платник податків притягується до відповідальності у
вигляді штрафу у таких розмірах:
- при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку
сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового
боргу;
- при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати
суми грошового зобов’язання, – у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу.
Також після закінчення встановлених ПКУ строків погашення узгодженого грошового
зобов’язання, на суму податкового боргу нараховується пеня (п.п. 129.1.3 п. 129.1 ст. 129
ПКУ).
Підприємство має базу відпочинку: чи є платниками туристичного збору
працівники підприємства, які тимчасово проживають на базі відпочинку?
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області інформує, що відповідно до п.п.
268.2.1 п. 268.2 ст. 268 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) платниками туристичного
збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на
територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення сільської, селищної,
міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та
перспективним планом формування територій громад, про встановлення туристичного збору,
та тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених п.п. 268.5.1 пу. 268.5
ст. 268 ПКУ.
Згідно з п. 4 Порядку надання послуг з тимчасового розміщення (проживання),
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 року № 297, до
послуг з тимчасового розміщення (проживання) не належать розміщення юридичною особою
своїх працівників, зокрема у засобі розміщення, що їм належить.
Отже, проживання працівників підприємства на базі відпочинку, що належить
підприємству, не відноситься до послуг з тимчасового проживання, тому не є підставою для
справляння туристичного збору у розумінні п.п. 268.2.1 п. 268.2 ст. 268 ПКУ, а працівники
підприємства не є платниками туристичного збор
Щодо нарахування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на
об`єкт незавершеного будівництва
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області нагадує, що відповідно до п.п.
266.1.1 п. 266.1 ст. 266 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) платниками податку на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є фізичні та юридичні особи, в тому числі
нерезиденти, які є власниками житлової та/або нежитлової нерухомості.

13
База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, у тому числі їх
часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на
підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно
надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі
оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право
власності (п.п. 266.3.2 п. 266.3 ст. 266 ПКУ).
Згідно з п.п. 266.3.3 п. 266.3 ст. 266 ПКУ база оподаткування об’єктів житлової та
нежитлової нерухомості, у тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних
осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з загальної площі кожного
окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності
на такий об’єкт.
Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової
нерухомості декларація юридичною особою – платником подається протягом 30 календарних
днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з
місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт (п.п. 266.7.5. п. 266.7 ст. 266 ПКУ).
Тобто, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для об’єктів
житлової та нежитлової нерухомості, у тому числі їх часток, що перебувають у власності
фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно, а для об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, у тому
числі їх часток, що знаходяться у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами
самостійно виходячи з загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі
документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.
Для обчислення єдиного податку слід використовувати нормативну грошову
оцінку щодо кожної земельної ділянки
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області нагадує, що відповідно до п.
2921.2 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) базою оподаткування податком для
платників єдиного податку четвертої групи для сільськогосподарських товаровиробників є
нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей,
пасовищ і багаторічних насаджень), з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за
станом на
01 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку,
встановленого ПКУ.
З 01.01.2019 набрав чинності наказ Міністерства аграрної політики та продовольства
України від 16.11.2018 № 552 «Про затвердження технічної документації із
загальнонаціональної
(всеукраїнської)
нормативної
грошової
оцінки
земель
сільськогосподарського призначення».
Оскільки нормативна грошова оцінка земель є базою оподаткування для платників
єдиного податку четвертої групи, її зміна впливає на розрахунок суми податкових
зобов’язань на поточний рік.
Для обчислення податкових зобов’язань по єдиному податку на 2019 рік юридичними
особами – платниками єдиного податку четвертої групи використовується нормативна
грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення (сільськогосподарських угідь:
ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) по кожній земельній ділянці окремо.
При цьому для отримання інформації щодо нормативної оцінки земельних ділянок
необхідно звертатися до територіальних підрозділів Держгеокадастру за місцем
розташування земельних ділянок.
Чи необхідно застосовувати касові апарати при продажу продукції на ринках та
ярмарках?
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області повідомляє, що постановою
Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2000 року № 1336 «Про забезпечення реалізації
статті 10 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері
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торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі – Постанова № 1336) затверджено
Перелік окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського
харчування та послуг, відповідно до якого визначено які розрахункові операції можна
проводити без застосування касових апаратів, з використанням розрахункових книжок та
книг обліку розрахункових операцій (далі – Перелік).
Відповідно до п.3 Переліку суб’єкти підприємницької діяльності мають право
здійснювати розрахунки без застосування касових апаратів з використанням розрахункових
книжок та книг обліку розрахункових операцій при здійсненні роздрібної торгівлі на ринках,
ярмарках (за винятком розташованих на їх території магазинів, кіосків, палаток, павільйонів,
приміщень контейнерного типу). Постановою № 1336 встановлено граничний розмір річного
обсягу розрахункових операцій з продажу товарів, у разі перевищення якого застосування
касових апаратів є обов’язковим, зокрема для роздрібної торгівлі на ринках, ярмарках (за
винятком розташованих на їх території магазинів, кіосків, палаток, павільйонів, приміщень
контейнерного типу) у сумі 500 тис. грн на один пункт продажу товарів.
У разі перевищення граничного розміру розрахункових операцій, суб’єкти
господарювання зобов’язані у місячний термін з дати перевищення річного обсягу
розрахункових операцій зареєструвати касові апарати та проводити розрахунки з
застосовуванням касових апаратів.
До початку роботи працівника потрібно подати повідомлення про прийняття на роботу
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області нагадує, що працівник не може
бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи
розпорядженням власника або уповноваженого ним органу та подання повідомлення до
територіальних органів Державної фіскальної служби.
Повідомлення про прийняття працівника на роботу подається власником підприємства,
установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи фізичною особою до
територіальних органів Державної фіскальної служби за місцем обліку їх як платника
єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування одним із таких
способів:
- засобами електронного зв'язку з використанням електронного цифрового підпису
відповідальних осіб;
- на паперових носіях разом з копією в електронній формі;
- на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж із п'ятьма
особами.
Повідомлення про прийняття працівника на роботу подається до початку роботи
працівника за формою згідно з додатком до постанови Кабінету Міністрів України від 17
червня 2015 року № 413.
До уваги громадян – власників об’єктів нерухомості! Про зміну податкової адреси
(місця реєстрації) слід повідомляти фіскальний орган
Відповідно до норм Податкового кодексу України громадянам – власникам житлової
та/або нежитлової нерухомості обчислюється податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки.
Податкові повідомлення – рішення про сплату суми податку та відповідні платіжні
реквізити надсилаються платнику за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до
1 липня.
Звертаємо увагу, що податкові повідомлення надсилаються платнику за місцем
реєстрації, яке значиться в інформаційних базах фіскальної служби, і внесене відповідно до
даних громадян, коли вони зверталися за отриманням номера облікової картки платника
податків (ідентифікаційного коду).
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Податковим кодексом встановлено, що фізичні особи зобов’язані подавати відомості
про зміну даних, які вносяться до облікової картки платника податків, в тому числі відомості
щодо місця проживання (реєстрації).
Якщо платник не повідомляє про зміну місця реєстрації – податкове повідомлення про
сплату податку надсилається на стару адресу.
В такому випадку платник податку не отримує податкове повідомлення, не
ознайомлений з сумою податку, не сплачує її, виникає податковий борг, штрафні санкції,
арешт майна.
Щоб уникнути таких негативних наслідків, закликаємо громадян – власників
нерухомості, які змінили місце реєстрації, повідомити про такі зміни орган фіскальної
служби за новим місцем реєстрації та одночасно провести звірку щодо об’єктів
нерухомості шляхом надання документів на право власності.
До уваги бюджетних установ! Коли слід сплачувати земельний податок?
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області повідомляє, що заклади освіти,
охорони здоров’я, культури, соціального захисту, фізичної культури і спорту, інші заклади,
які утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів користуються
пільгою по сплаті земельного податку, згідно норм Податкового кодексу України.
Разом з тим, якщо платники, які користуються пільгами з цього податку, надають в
оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні
ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних
підставах з урахуванням прибудинкової території (ст. 284 Податкового кодексу).
Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд
(їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним,
загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел
фінансування.
Отже, при умові надання комерційним установам в оренду земельних ділянок, окремих
будівель, споруд (за площу яких необхідно сплачувати податок), у бюджетної установи
виникає обов’язок надавати податкову декларацію з плати за землю та сплачувати земельний
податок.
Включення недержавних пенсійних фондів до Реєстру неприбуткових установ та
організацій
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області повідомляє, що Міністерство
фінансів України, листом від 17.05.2019 №11210-09-5/-13010, надає роз’яснення стосовно
включення недержавних пенсійних фондів до Реєстру неприбуткових установ та організацій.
Так, пунктами 34 і 35 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового
кодексу України (далі - Кодекс) був передбачений перехідний період для включення
неприбуткових організацій до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій - до 01
липня 2017 року. До цієї дати неприбуткові організації повинні були привести свої установчі
документи у відповідність із нормами Кодексу та подати копії таких документів до
контролюючого органу.
З прийняттям Закону України від 23.11.2018р. № 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» було
врегульовано питання в частині вимог Кодексу до установчих документів недержавних
пенсійних фондів, оскільки діяльність недержавних пенсійних фондів має особливості
діяльності, які визначені положеннями Закону України від 09.07.2003р. № 1057-IV «Про
недержавне пенсійне забезпечення».
При цьому, розділом II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 2628 визначено,
що зміни, внесені цим Законом до підпункту 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 Кодексу,
застосовуються до податкових періодів, починаючи з 01 липня 2017 року.

16
Відповідно до підпункту 133.4.5 пункту 133.4 статті 133 Кодексу визначено, що
порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових
підприємств, установ та організацій до Реєстру, виключення з Реєстру встановлює Кабінет
Міністрів України.
Постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2016р. № 440 затверджено Порядок
ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових
підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру (далі - Порядок).
Пунктом 6 зазначеного Порядку передбачено процедуру подання заяви та відповідних
документів для включення неприбуткових організацій до Реєстру неприбуткових установ та
організацій. При цьому слід зазначити, що цей Порядок не передбачає включення
неприбуткових установ та організацій, зокрема недержавних пенсійних фондів, до Реєстру
починаючи з звітних (податкових) періодів, які минули.
Отже, включення недержавних пенсійних фондів до Реєстру неприбуткових установ та
організацій повинно здійснюватися контролюючими органами відповідно до Порядку,
визначеному положеннями постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2016р. № 440.
Зняття з реєстрації платника єдиного податку
Згідно із частиною другою та третьою п. 299.10 ст. 299 Податкового кодексу України
реєстрація платником єдиного податку може бути анульована шляхом виключення з реєстру
платників єдиного податку за рішенням контролюючого органу, зокрема, у разі наявності
податкового боргу на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів (в
останній день другого із двох послідовних кварталів) або у випадку припинення
підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем відповідно до закону (в день
отримання відповідним контролюючим органом від державного реєстратора повідомлення
про проведення державної реєстрації такого припинення).
Так, відповідно до п. п. 14.1.175 п. 14.1. ст.14 ПКУ податковий борг ‒ сума узгодженого
грошового зобов'язання, не сплаченого платником податків у встановлений Податковим
кодексом України строк, та непогашеної пені, нарахованої у порядку, визначеному
Податковим кодексом України.
Звертаємо увагу, що для того, щоб дізнатися про наявність заборгованості, фізична
особа - підприємець може особисто звернутися до органів ДФС за місцем реєстрації або
скористатися сервісом «Електронний кабінет», чи «Розрахунки з бюджетом». Електронний
кабінет платника податків надає змогу кожному користувачу перевірити статус перебування
на обліку в органах ДФС.
Яке майно фізичної особи – підприємця не може бути використане як джерело
погашення податкового боргу?
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області повідомляє, що відповідно до п.
87.3 ст. 87 Податкового кодексу України не можуть бути використані як джерела погашення
податкового боргу платника податків:
- майно платника податків, надане ним у заставу іншим особам (на час дії такої
застави), якщо така застава зареєстрована згідно із законом у відповідних державних
реєстрах до моменту виникнення права податкової застави;
- майно, яке належить на правах власності іншим особам та перебуває у володінні або
користуванні платника податків, у тому числі (але не виключно) майно, передане платнику
податків у лізинг (оренду), схов (відповідальне зберігання), ломбардний схов, на комісію
(консигнацію); давальницька сировина, надана підприємству для переробки, крім її частини,
що надається платнику податків як оплата за такі послуги, а також майно інших осіб,
прийняті платником податків у заставу чи заклад, довірче та будь-які інші види агентського
управління;
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- майнові права інших осіб, надані платнику податків у користування або
володіння, а також немайнові права, у тому числі права інтелектуальної (промислової)
власності, передані в користування такому платнику податків без права їх відчуження;
- кошти кредитів або позик, наданих платнику податків кредитно-фінансовою
установою, що обліковуються на позичкових рахунках, відкритих такому платнику податків,
суми акредитивів, що виставлені на ім’я платника податків, але не відкриті, суми авансових
платежів;
- майно, вільний обіг якого заборонено згідно із законодавством України;
- майно, що не може бути предметом застави відповідно до Закону України від 02
жовтня 1992 року № 2654-ХІІ «Про заставу» зі змінами;
- кошти інших осіб, надані платнику податків у вклад (депозит) або довірче управління,
а також власні кошти юридичної особи (фізичної особи – підприємця), що використовуються
для виплат заборгованості з основної заробітної плати за фактично відпрацьований час
фізичним особам, які перебувають у трудових відносинах з такою юридичною особою.
Надаєте послуги з обробки землі – задекларуйте свої доходи
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області, у рамках операції «Урожай»,
звертає увагу громадян, які мають у власному користуванні техніку, та надають послуги
іншим особам у вигляді обробки землі за певну плату. Якщо громадянин, який надає послуги
з обробки землі, не є фізичною особою –підприємцем, він зобов’язаний включити суму таких
доходів до загального річного оподатковуваного доходу та сплатити податок з таких доходів.
Доходи від обробки землі оподатковуються податком на доходи фізичних осіб за
ставкою 18 відсотків та військовим збором – 1,5 відсотка.
Якщо такі послуги надаються у поточному році, то отриманий дохід підлягає
декларуванню у наступному 2020 році.
Також звертаємо увагу, що впродовж проведення операції «Урожай» органами
фіскальної служби в установленому порядку будуть проведені комплексні контрольні заходи
за виплатою реальної заробітної плати працівникам, зайнятим у сільському господарстві, на
всіх етапах виробництва, зокрема на етапі посівної кампанії, обробки та збирання урожаю,
реалізації сільськогосподарської продукції тощо.
Задекларовані суми податку на доходи фізичних осіб та військового збору
необхідно сплатити до 1 серпня
Фізична особа зобов’язана самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити
суму податкового зобов’язання, зазначену у поданій нею податковій декларації про
майновий стан і доходи.
За несплату узгодженої суми грошового зобов’язання за наслідками поданої річної
декларації про майновий стан і доходи, платник податків притягується до відповідальності у
вигляді штрафу у таких розмірах:
- при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку
сплати суми грошового зобов’язання, - у розмірі 10% погашеної суми податкового боргу;
- при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати
суми грошового зобов’язання, - у розмірі 20% погашеної суми податкового боргу.
Крім того, після спливу 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного
строку сплати податкового зобов’язання нараховується пеня.
Зазначена норма визначена п.п. 126.1. ст. 126, п.п. 129.1.3 ст. 129, п. 179.7 ст. 179
Податкового кодексу.
Роботодавець компенсує працівнику придбання товарів (послуг) за рахунок
власних коштів: особливості оподаткування в Узагальнюючій податковій консультації
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Наказом МФУ від 26.04.2019 №181 затверджено «Узагальнюючу податкову
консультацію щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб і військовим збором
суми доходу, виплаченого роботодавцем працівнику за товари (роботи, послуги), що були
придбані таким працівником за рахунок власних готівкових коштів».
У разі, якщо придбання товарів (робіт, послуг) здійснюється в рамках трудових
обов'язків працівника, то незалежно від того, чи видані кошти під звіт, чи витрачені з такою
метою власні кошти працівника, які потім відшкодовані роботодавцем, такі відносини слід
розглядати з урахуванням вимог законодавства про працю.
У разі придбання працівником за власні готівкові кошти або з використанням власних
платіжних карток товарів для потреб підприємства, використання власних коштів у
відрядженні, подається Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт,
затверджений наказом МФУ від 28.09.2015 № 841 (у редакції від 10.03.2016 № 350).
Якщо керівник підприємства підтвердив доцільність та обґрунтованість здійснених
працівником витрат та затвердив зазначений Звіт, у бухгалтерському обліку відображається
зобов'язання перед підзвітною особою, визнане підприємством, за кредитом субрахунку 372
"Розрахунки з підзвітними особами" рахунку 37 "Розрахунки з різними дебіторами".
Отже, у разі дотримання вимог щодо підтвердження роботодавцем доцільності та
обґрунтованості здійснених працівником витрат у зв'язку з виконанням дорученої йому
роботи (трудової функції), виплачена сума компенсації за придбані товари (роботи, послуги)
за рахунок власних коштів на користь роботодавця не є доходом для цілей оподаткування
податком на доходи фізичних осіб і військовим збором.
Зміни до Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого
прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами
27 квітня 2019 року набула чинності постанова КМУ від 24.04.2019 № 363 «Про
внесення зміни до пункту 1 Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого
прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями та визнання
такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України».
Постановою КМУ №363 внесено такі зміни:
- за результатами фінансово-господарської діяльності, починаючи з 01.01.2019, частина
чистого прибутку (доходу) визначається у розмірі 90% для підприємств, обсяг чистого
прибутку яких фактично у відповідному звітному періоді становить більше 50 млн гривень,
і 50% – для інших підприємств.
- частина чистого прибутку (доходу) сплачується державними унітарними
підприємствами та їх об’єднаннями до державного бюджету наростаючим підсумком
щоквартальної фінансово-господарської діяльності за відповідний період у строк,
встановлений для сплати податку на прибуток підприємств.
Отже, державні унітарні підприємства та їх об’єднання, починаючи з І кварталу 2019
року, розраховують платіж за підсумками фінансово-господарської діяльності наростаючим
підсумком залежно від обсягу чистого прибутку підприємства за відповідний звітний період:
- у розмірі 50% – якщо обсяг чистого прибутку становить 50 млн грн та менше,
- у розмірі 90 % – при досягненні обсягу чистого прибутку більше 50 млн гривень.
При цьому підприємства, обсяг чистого прибутку яких за підсумками фінансовогосподарської діяльності за І квартал 2019 року склав 50 млн грн та менше, але перевищить
такий обсяг у будь-якому наступному звітному періоді, повинні розрахувати наростаючим
підсумком з початку року та сплатити до бюджету частину чистого прибутку (доходу) у
розмірі 90%.
Підприємства, у яких обсяг чистого прибутку за підсумками фінансово-господарської
діяльності не перевищує 50 млн грн, сплачують частину чистого прибутку (доходу) до
бюджету за ставкою 50%.
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Враховуючи, що частина чистого прибутку (доходу), що відраховується за
підсумками фінансово-господарської діяльності за І квартал 2019 року, сплачується до
бюджету у ІІ кварталі 2019 року, така сума відображається в податковій декларації з податку
на прибуток підприємств та впливає на показники фінансової звітності за півріччя 2019 року.
Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю
подається державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до органів державної
податкової служби у строк, передбачений для подання декларації з податку на прибуток
підприємств.
За підсумками фінансово-господарської діяльності за І квартал 2019 року граничний
строк подачі платниками податкової декларації з податку на прибуток підприємств та
Розрахунку разом з фінансовою звітністю припадає на 10 травня, строк сплати – на 20 травня
цього року.
У разі якщо платник частини чистого прибутку (доходу) розрахував частину чистого
прибутку та подав розрахунок згідно з Порядком в редакції, чинній до 27 квітня 2019 року,
такий платник має подати новий Розрахунок (до спливу терміну його подання), в якому
відобразити нарахування частини чистого прибутку відповідно до вимог постанови № 363.
Якщо уточнення показників Розрахунку за І квартал 2019 року на виконання вимог
постанови № 363 здійснюється після спливу терміну його подання, платник подає
уточнюючий Розрахунок за такий звітний період, в якому зазначається сума збільшення
(зменшення) частини чистого прибутку (доходу), що виникає відповідно до вимог постанови
№ 363.
Враховуючи, що формою Розрахунку не передбачено проведення уточнень, платник
податку має право самостійно здійснити відмітку «уточнюючий».
Крім того, п. 2 постанови № 363 визнано такими, що втратили чинність, постанови
Кабінету Міністрів України (згідно з переліком), якими надавались преференції щодо
розміру нормативу відрахувань частини чистого прибутку (доходу) окремим підприємствам.
З 1 січня 2019 року преференції щодо розміру нормативу відрахувань частини чистого
прибутку (доходу) залишились лише для певних підприємств.
Отже, підприємства, яким з 01.01.2019 постановою № 363 скасовано особливості
відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу), починаючи з І
кварталу 2019 року, розраховують платіж за підсумками фінансово-господарської діяльності
залежно від обсягу чистого прибутку підприємства за відповідний звітний період
наростаючим підсумком у розмірі 50% – якщо обсяг чистого прибутку становить 50 млн грн
та менше, а при досягненні обсягу чистого прибутку більше ніж 50 млн грн – у розмірі 90%.
Зазначені норми роз’яснені листом ДФС України від 08.05.2019 р. № 14809/7/99-99-1502-01-17.
Яка неоподатковувана сума добових для відряджень
До оподатковуваного податком на доходи фізичних осіб доходу платника податку фізичної особи, яка перебуває у трудових відносинах із своїм роботодавцем або є членом
керівних органів підприємств, установ, організацій, не включаються витрати на відрядження,
не підтверджені документально, на харчування та фінансування інших власних потреб
фізичної особи (добові витрати), понесені у зв'язку з таким відрядженням (добові):
- у межах території України, але не більш як 0,1 розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, в розрахунку за кожен
календарний день такого відрядження,
- для відряджень за кордон - не вище 80 євро за кожен календарний день такого
відрядження за офіційним обмінним курсом гривні до євро, установленим НБУ, в розрахунку
за кожен такий день (п.п. 170.9.1 ст. 170 Податкового кодексу України).
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Статтею 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від
23.11.2018 № 2629-VIII визначено, що мінімальна заробітна плата з 01 січня 2019 року
становить 4173 гривні.
Отже, в 2019 році неоподатковувана податком на доходи фізичних осіб сума добових
для відряджень у межах території України складає 417,3 грн.
Нагадуємо, що суму витрат на відрядження державних службовців та інших осіб, що
направляються у відрядження підприємствами та установами, які повністю або частково
фінансуються за рахунок бюджетних коштів, встановлено у додатку 1 до постанови КМУ від
02.02.2011 року № 98 від у такому розмірі:
- 60 грн. - у разі відряджень по Україні
- в конкретних сумах (виражених у доларах США) залежно від країни відрядження - для
закордонних відряджень.
При цьому сума збільшення розміру добових витрат на відрядження понад встановлені
норми включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника
податку та, відповідно, відображається в податковому розрахунку за ф. 1ДФ як додаткове
благо.
Оподаткування податком на доходи фізичних осіб подарунків
З метою оподаткування податком на доходи фізичних осіб до загального місячного
(річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається вартість дарунків (а
також призів переможцям та призерам спортивних змагань) - у частині, що не перевищує
25% однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня
звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі.
Статтею 8 Закону України "Про державний бюджет на 2019 рік" від 23.11.2018 р. №
2629 –VІІІ, з 1 січня 2019 року мінімальний місячний розмір заробітної плати становить 4173
грн.
Отже, якщо в 2019 році вартість подарунка, який надається юридичною особою
фізичній особі, не перевищує 1043,25 грн. (4173 грн. х 25%), то його вартість не є об'єктом
оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором.
Якщо вартість подарунка у 2019 році перевищує 1043,25 грн., то сума такого
перевищення оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18%, та
військовим збором за ставкою 1,5%.
Сума доходу у вигляді дарунків, у частині, що не перевищує 25% однієї мінімальної
заробітної плати (у розрахунку на місяць), за винятком грошових виплат у будь-якій сумі (у
2019 році – 1043,25 грн.), у Податковому розрахунку за формою №1ДФ відображається за
ознакою доходу «160».
Зазначена норма визначена п.п.165.1.39 ст. 165 Податкового кодексу України (з
урахуванням змін, внесених Законом України №2628 від 23.11.2018)

Законодавство щодо ЄСВ
ФОП не веде діяльність, не отримує дохід, має борг з Єдиного внеску. Чи можна
розстрочити заборгованість?
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області нагадує, що питання
забезпечення збору та обліку єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування, умови та порядок його нарахування і сплати регулює Закон України «Про збір
та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» № 2464 від
08 липня 2010 року (далі – Закон № 2464).
У разі, якщо фізичною особою – підприємцем не отримано дохід у звітному кварталі
або окремому місяці звітного кварталу, такий платник зобов’язаний визначити базу
нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску,
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встановленої Законом № 2464. При цьому, сума єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування (далі – ЄСВ) не може бути меншою за розмір мінімального
страхового внеску.
Мінімальний страховий внесок – це сума єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування, що визначається розрахунково як добуток мінімального
розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який
нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця.
Закон № 2464 встановлює, що ЄСВ підлягає сплаті незалежно від фінансового стану
платника. Розстрочення та відстрочення заборгованості по сплаті єдиного внеску чинним
законодавством не передбачено.
Виправлення помилок у звіті з єдиного внеску фізичними особами – підприємцями
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області повідомляє, що усунення
помилок, допущених, зокрема, фізичними особами – підприємцями (далі – ФОП) у Звіті про
суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (далі –
Звіт) здійснюється з урахуванням вимог наказу Міністерства фінансів України від 14.04.2015
№ 435 (зареєстровано у Міністерстві юстиції України 23.04.2015 за № 460/26905) із змінами,
яким затверджено Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум
нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі –
Порядок № 435)
Так, відповідно до розділу V «Виправлення помилок» Порядку № 435 у разі виявлення
помилки у Звіті до закінчення строку подання Звіту ФОП – страхувальник повторно формує
та подає Звіт у повному обсязі до органу доходів і зборів за основним місцем обліку за
формою згідно з додатком 5 до Порядку № 435.
Чинним вважається останній електронний або паперовий Звіт, поданий таким
страхувальником до закінчення строків подання звітності, визначених Порядком № 435, який
пройшов всі контролі при завантаженні до Реєстру страхувальників та до Реєстру
застрахованих осіб.
Якщо страхувальником до закінчення строку подання Звіту подаються за поточний
звітний період лише окремі таблиці Звіту із зазначенням типу форми «скасовуюча»,
«додаткова», цей Звіт не вважається Звітом і вважається таким, що не подавався.
Слід зазначити, що Звіти мають бути подані за формою, що діє з 01.08.2018.
Звертаємо увагу, що за неподання, подання не за встановленою формою звітності з
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, подання
недостовірних
відомостей,
що
використовуються
в
Державному
реєстрі
загальнообов’язкового державного соціального страхування, інших відомостей,
передбачених Законом 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), страхувальники несуть фінансову та адміністративну відповідальність
відповідно до ст. 25 Закону № 2464 та ст. 165¹ Кодексу України про адміністративні
правопорушення від 07 грудня 1984 року № 8073-Х із змінами та доповненнями.

Головне управління ДФС у Запорізькій області
Об'єкти прав інтелектуальної власності під пильним контролем
запорізьких митників
З початку року співробітники Запорізької митниці ДФС 41 раз призупиняли митне
оформлення поставок з метою запобігання ввезенню контрафактної продукції та захисту
прав інтелектуальної власності. Одразу після отримання підтверджуючих документів на
товарні знаки митні процедури були завершені.
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Найчастіше
серед
товарів,
які потенційно
містили
об’єкти
права
інтелектуальної власності, у Запорізькій митниці оформлювалися одяг, сільськогосподарська
техніка та запасні частини, підшипники, запчастини до автівок, електродвигуни, з'єднувачі,
електропроводи, полімерні матеріали, рукавички.
Для недопущення незаконного переміщення товарів, що внесені до митного реєстру
об'єктів права інтелектуальної власності, працівники митниці постійно проводять аналіз
результатів митних процедур, здійснюють щоденну перевірку баз даних митних декларацій
за допомогою програмно-інформаційного комплексу "Інспектор".
Упродовж січня-квітня 2019 року до митного реєстру включено 48 нових об'єктів права
інтелектуальної власності.
Запорізькі роботодавці добровільно оформили 2055 працівників
У результаті заходів з легалізації доходів населення та профілактичної роботи з
працедавцями офіційне оформлення і зарплату отримали 2055 запоріжців.
Як зазначив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій
Манько, з початку 2019 року діяльність робочих груп, створених у фіскальній службі та
органах виконавчої влади і місцевого самоврядування, була зосереджена на діалозі з
підприємцями і керівниками запорізьких компаній. Під час співбесід суб'єктам
господарювання доводились законодавчі вимоги, якими гарантуються легальний труд і
заробітна плата, а також відповідальність за порушення норм Податкового кодексу та законів
про працю.
Завдяки проведеній роботі добровільно оформленим найманим працівникам виплачено
8 мільйонів 867,6 тисячі гривень офіційних доходів, а це, в середньому, 4315 гривень на
кожного.
Додаткові надходження до бюджетів і соцфондів склали 3 мільйони 680 тисяч гривень
податків та зборів, у тому числі 1 мільйон 951 тисяча гривень єдиного соціального внеску, 1
мільйон 596 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб та 133 тисячі гривень
військового збору.
На координаційній раді підбили підсумки діяльності
фіскальної служби Запорізької області
Чергове засідання обласної координаційної ради з питань розвитку підприємництва, яке
пройшло у Запоріжжі, було присвячено результатам діяльності фіскального відомства
регіону та деяким аспектам нормативного регулювання роботи запорізьких
товаровиробників.
Захід відбувся за участю директора Департаменту економічного розвитку та торгівлі
Запорізької облдержадміністрації Оксани Матвіїшиної, заступника начальника Головного
управління ДФС у Запорізькій області Олега Матвійчука, керівників органів виконавчої
влади регіону, представників громадських організацій та бізнесу.
Говорячи про підсумки роботи фіскальної служби області, Олег Матвійчук зазначив,
що результати з наповнення бюджетів – це, перш за все, досягнення запорізьких підприємств
та підприємців. Рівень добровільної сплати податків у Запорізькій області залишається
стабільно високим – майже 99%.
Він підкреслив, що реорганізація органів ДФС області стала поштовхом до активізації
дистанційної взаємодії з платниками податків. Запоріжці все частіше надають перевагу
онлайн послугами. У минулому році показник електронної звітності становив 76 відсотків.
Сервісами Електронного кабінету платника у 2018 році скористалися майже 85 тисяч
суб'єктів господарювання та громадян, а вже у січні-квітні поточного року – 92 тисячі.
Також посадовець доповів про результати з адміністрування податків і зборів, що
формують державний та місцеві бюджети, назвав основні бюджетоформуючі галузі
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економіки та повідомив про пріоритетні напрями роботи фіскальної служби з
детінізації економіки регіону, зайнятості та доходів населення.
Олег Матвійчук наголосив на готовності фіскальної служби області до відкритого
діалогу з бізнес-спільнотою, надання якісних сервісних послуг та висловив сподівання на
сумлінність запоріжців у сплаті податків.
У Запоріжжі представники регіональних митниць вивчають
проблематику класифікації товарів
У Запоріжжі розпочав роботу дводенний семінар на тему "Проблемні питання
класифікації товарів", організований Департаментом адміністрування митних платежів та
митно-тарифного регулювання ДФС України.
У заході беруть участь співробітники Державної фіскальної служби, керівники та
посадові особи підрозділів митниць ДФС з усіх областей України.
Відкрив засідання начальник управління класифікації товарів Департаменту
адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання ДФС України
Володимир Мокреньов. Він презентував матеріали останньої сесії гармонізованої системи
опису та кодування товарів, яка відбулася за участю представників 89 країн і Митного та
Економічного Союзу.
У програмі семінару фахівці митниць, які здійснюють митний контроль, розглянуть
особливості класифікації різних товарів у зовнішньоекономічній діяльності, результати
роботи митних органів у цій сфері, а також застосування єдиних підходів та шляхи
підвищення ефективності діяльності за даними напрямами.
У рамках заходу для учасників будуть проведені тренінги та тематичний круглий стіл.
Крім того, працівники митниць матимуть можливість обмінятися практичним досвідом.
Дев'ять тисяч запоріжців отримали електронні ключі від фіскальної служби
За п'ять місяців 9094 запорізьких платників звернулись до фіскальної служби регіону за
безкоштовними електронними ключами. Як повідомив в. о. начальника Головного
управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, фахівці служби видали майже 24
тисячі кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів.
Керівник фіскальної служби області підкреслив, що запорізькі платники за допомогою
електронних ключів мають доступ до десятків електронних послуг як фіскальної служби, так
й інших державних установ та організацій. З початку року загальний показник податкової
електронної звітності у Запорізькому регіоні перевищив 74 відсотки, а кількість користувачів
Електронного кабінету платника склала 92 тисячі.
У Запорізькій області функціонують три пункти Акредитованого центру сертифікації
ключів за наступними адресами:
– м. Запоріжжя, вул. Паркова, буд. 4а, 1-й пов.;
– м. Бердянськ, просп. Праці, буд. 20, каб. 219, тел.: (06153) 3-86-63;
– м. Мелітополь, вул. Героїв України, буд. 31, каб. 103, тел.: (0619) 42-29-20.
Реєстрація користувачів здійснюється з понеділка по четвер з 9:00 до 18:00, по
п’ятницях – з 9:00 до 16:45, перерва – з 13:00 до 13:45.
Більше інформації про регламент і діяльність Акредитованого центру сертифікації
ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС на сайті: http://acskidd.gov.ua.

Запоріжці збільшили відрахування на соціальні видатки на півмільярда гривень
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За перші п'ять місяців року з доходів запорізьких платників до Пенсійного і
соціальних фондів надійшло 3 мільярди 277 мільйонів гривень (не враховуючи дані великих
підприємств, зареєстрованих у Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС).
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області
Валерій Манько, збільшення сплати єдиного соціального внеску порівняно з аналогічним
періодом минулого року склало 544 мільйони гривень.
Понад половину надходжень забезпечили роботодавці м. Запоріжжя – 1 мільярд 749
мільйонів. Від суб'єктів господарювання м. Енергодар надійшло 412 мільйонів, м.
Мелітополь і Мелітопольського району – 293,5 мільйона, м. Бердянськ та Бердянського
району – 193 мільйони, Вільнянського району – 65 мільйонів, Василівського району – 64
мільйони, м. Токмак і Токмацького району – більше 61 мільйона, Запорізького – 54
мільйони, Пологівського району – 53,6 мільйона, Оріхівського району – 46 мільйонів тощо.
Нагадуємо, з 2 травня 2019 року вступили у дію нові рахунки для сплати ЄСВ, які
розміщені
на
сайті
фіскальної
служби:
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri-perelik/reestri/214641.html.
Валерій Манько: "Запорізький бізнес сплатив до державного бюджету
майже чотири мільярди гривень"
У січні-травні 2019 року внесок запорізьких платників податків до державного бюджету
склав 3 мільярди 967 мільйонів гривень (без даних великих платників, зареєстрованих у
Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС). Про це повідомив в. о. начальника Головного
управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, який зазначив, що порівняно з
аналогічним періодом минулого року надходження зросли майже на 44 відсотки або на 1,2
мільярда гривень.
Керівник фіскальної служби регіону підкреслив, що 92 відсотки загальної суми
сформували чотири податки.
Зокрема, з початку року сплачено 1 мільярд 357 мільйонів гривень податку на
прибуток. Підприємства регіону забезпечили на 966 мільйонів більше, ніж торік.
Податку на додану вартість надійшло 1 мільярд 324 мільйони, що на 64 мільйони або на
5 відсотків перевищує рівень минулого року.
746 мільйонів казна отримала у вигляді податку на доходи фізичних осіб. Зростання
надходжень до показників січня-травня 2018 року становить 116 мільйонів або 18,5 відсотка.
Також запоріжці спрямували до бюджету 240 мільйонів гривень військового збору,
збільшивши відрахування порівняно з минулорічними на 39 мільйонів або на 19 відсотків.
Крім того, з початку року до скарбниці надійшло 149 мільйонів гривень рентної плати
за використання природних ресурсів, 84 мільйони гривень екологічного податку тощо.
Головне управління ДФС у Запорізькій області
У Запоріжжі для підприємців-початківців стартував третій сезон бізнес хабу
Сьогодні за участю представників фіскальної служби Запорізької області розпочав
роботу проект зі сприяння розвитку підприємництва, започаткований Запорізьким обласним
союзом промисловців, підприємців (роботодавців) "Потенціал" та Запорізьким обласним
центром зайнятості.
Відкриваючи перше засідання, голова ЗОСПРР "Потенціал" Олександр Головко
підкреслив, що третій сезон бізнес хабу, як й попередні два, має на меті підтримати
ініціативних людей, які вирішили започаткувати власну справу. Програма проекту
передбачає тематичні заняття і тренінги, під час яких підприємці отримуватимуть
інформаційну, консультативну допомогу та практичні поради з організації і ведення
підприємницької діяльності.
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Привітали учасників проекту керівники підрозділів обласного апарату ДФС, які
побажали молодим підприємцям результативного навчання та успіхів у повсякденній
діяльності.
Заступник начальника відділу аналізу та прогнозування надходжень податків та зборів з
фізичних осіб та єдиного внеску Лариса Страхова та начальник відділу комунікацій
Людмила Савченко докладно розповіли про нові можливості для платників податків у
взаємодії з фіскальною службою. Вони зосередили увагу присутніх на функціонуванні
Електронного кабінету платника, який надає представникам бізнесу та громадянам десятки
онлайн сервісів, зокрема, щодо оподаткування, подання звітності, надсилання листів,
отримання довідок, доступу до реєстрів та багато інших. Лише цього року понад 90 тисяч
запорізьких платників податків скористалися послугами функціоналу Електронного
кабінету.
У рамках навчання для підприємців-початківців відбудеться семінар, присвячений
особливостям адміністрування єдиного соціального внеску, нарахуванню і оподаткуванню
заробітних плат.

