Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області повідомляє
«Спрощенці» Бердянського управління сплатили
майже 39 мільйонів гривень єдиного податку
З початку року суб’єкти господарювання Бердянського управління ГУ ДФС у
Запорізькій області, які використовують спрощену систему оподаткування, до місцевої казни
сплатили 38,8 млн грн єдиного податку. Начальник Бердянського управління Оксана
Федорова відзначила, що порівняно з минулорічними показниками надходження
збільшились майже на 4,4 мільйона.
Фізичними особами – платниками єдиного податку перераховано 24,4 млн грн цього
податку. Від юридичних осіб – «спрощенців» надійшло 4,2 млн грн, від сільгоспвиробників –
10,2 мільйона гривень.
«Єдиний податок - важливе джерело наповнення місцевої скарбниці. Питома вага цього
податку в загальній чисельності всіх податків і зборів, сплачених за січень – квітень
2019 року до місцевої скарбниці платниками Бердянського управління, склала 18,7 відсотків.
Позитивна динаміка сплати єдиного податку свідчить про прагнення бердянських і
приморських підприємців розвивати власну справу і сумлінно сплачувати податки», зауважила керівник Бердянського управління.
Бердянські та приморські роботодавці спрямували на соціальні потреби майже 179
мільйонів гривень єдиного внеску
За чотири місяці поточного року від платників Бердянщини та Приморського району
надійшло 178,6 млн грн. єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування, що на 25,2 млн грн або 16,4 відс. більше минулорічних надходжень.
Як повідомила начальник Бердянського управління ГУ ДФС у Запорізькій області
Оксана Федорова, лише у квітні поточного року платники єдиного внеску перерахували на
рахунки Державного казначейства 49,3 млн гривень. Порівняно з квітнем 2018 року
надходження зросли на 19,6 відсотка, або на 8,1 млн гривень.
Серед основних джерел надходжень єдиного соцвнеску, це нарахування і сплата ЄСВ
роботодавцями із заробітних плат найманих працівників, а також від фізичних осібпідприємців, членів фермерських господарств і самозайнятих осіб.
Нагадаємо, відповідальними за нарахування та утримання єдиного соцвнеску є
роботодавці з доходів найманих працівників. Базова ставка ЄСВ дорівнює 22 відсоткам,
мінімальний страховий внесок у 2019 році складає 918,06 гривень на місяць, максимальна
величина заробітної плати, з якої сплачується ЄСВ – 62595 гривень.

Новини законодавства
Нові штрафні санкції за порушення при переміщенні транспортних засобів
почнуть діяти з 22 серпня 2019 року
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області інформує, що ДФС України
повідомила наступне.
Верховна Рада України відтермінувала до 22 серпня 2019 року введення в дію норм
щодо посилення адміністративної відповідальності за порушення при переміщенні
транспортних засобів в митних режимах тимчасового ввезення і транзиту.
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Такі зміни внесено Законом України від 16 травня 2019 року № 2725-VIII «Про
внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про
електронні довірчі послуги»». Відповідно до цього Закону у пунктах 92 та 93 розділу XXI
«Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України, а також у пункті 1 розділу
II «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України
та деяких інших законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну
територію України» цифри «180» замінено на «270».
Отже власники автомобілів з іноземними номерами отримали додатковий час для
митного оформлення своїх автівок без посилених штрафних санкцій. З 22 серпня вступають
у дію нові санкції. Так, у разі перевищення строку доставки транспортних засобів особистого
користування та комерційного призначення від 20 до 30 діб передбачено штраф у розмірі 85
тис. гривень. Якщо строк перевищено більш ніж на 30 діб, то розмір штрафу сягатиме 170
тис. грн або конфіскація таких авто.
Аналогічні розміри штрафів і при перевищенні строків тимчасового ввезення
транспортних засобів особистого користування та комерційного призначення. Так,
перевищення від 20 до 30 діб – сума штрафу складатиме 85 тис. грн, понад 30 діб, також у
разі втрати або розкомплектування ТЗ – 170 тис. грн або конфіскація.
Крім цього, передбачено відповідальність за передачу транспортного засобу особистого
користування, тимчасово ввезеного на митну територію України чи поміщеного у митний
режим транзиту, у володіння або розпорядження іншій особі, а також використання такого
ТЗ у комерційних цілях. При такому порушенні доведеться сплатити штраф у розмірі двох
тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 34 тис. гривень.
Інформацію
розміщено
на
офіційному
веб-порталі
ДФС
України
за
посиланням: http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/379357.html

З 1 липня суб’єкти господарювання, які здійснюють торгівлю пальним, повинні
отримати ліцензію
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/379842.html повідомила наступне.
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» із змінами.
Для спрощення ліцензування внесено зміни до Закону № 481, 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.
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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 України не забороняє суб’єктам господарювання, у тому
числі фермерам, зберігати пальне, а лише проводить підготовку до видачі ліцензій
відповідно до вимог законодавства. Податківці лише перевіряють документи на
відповідність вимогам законодавства та готуються до видачі ліцензій з 1 липня, у тому числі
і на зберігання пального. За умови наявності у суб’єктів господарювання передбачених
законом документів на здійснення виробництва, торгівлі, зберігання і реалізації пального, усі
заявники без труднощів отримають ліцензії.
Зміни щодо запровадження з 1 липня 2019 року ліцензування виробництва, зберігання,
оптового та роздрібного продажу пального були прийняті ще наприкінці 2018 року, а тому у
суб’єктів господарювання було достатньо часу для приведення своїх документів у
відповідність до вимог закону. Скасування такої норми може призвести до подальшого
зростання нелегального ринку нафтопродуктів.
До уваги платників!
До Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні внесено зміни
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області повідомляє, що постановою
Правління НБУ від 18.04.2019 № 62 внесено зміни до «Інструкції про ведення касових
операцій банками в Україні», затвердженої постановою Правління НБУ від 25.09.2018 № 103
(зі змінами та доповненнями).
Постановою №62, зокрема, встановлено застосування електронного підпису та
електронної печатки в банківській системі України під час здійснення касових операцій,
внормовано порядок видачі готівки з каси банку юридичним особам та фізичним особампідприємцям.
Так, банк (філія, відділення) має право здійснювати касове обслуговування клієнтів з
використанням електронного підпису та/або електронної печатки.
Клієнт банку, що є юридичною особою або фізичною особою - підприємцем, має право
використовувати кваліфікований ЕП/кваліфіковану електронну печатку або вдосконалений
ЕП/удосконалену електронну печатку.
Фізична особа має право використовувати кваліфікований ЕП або удосконалений ЕП,
або простий ЕП.
Банк (філія, відділення) у разі використання електронного документообігу на
договірних умовах з клієнтом видає з операційної каси готівку національної валюти за
заявою на видачу готівки з поточного рахунку юридичної особи її відокремленого
підрозділу, а також фізичної особи - підприємця.
Постанова № 62 "Про затвердження Змін до Інструкції про ведення касових операцій
банками в Україні" набирає чинності з 03 червня 2019 року.
Новий Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області повідомляє, що ДФС
України наказом від 15.05.2019 №392 затвердила новий Державний реєстр реєстраторів
розрахункових операцій (далі – Державний реєстр РРО).
Оновлений Державний реєстр РРО містить перелік РРО, дозволених до первинної
реєстрації, а також первинна реєстрація яких заборонена, у кількості 179 моделей.
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В окремому розділі наведено Перелік 8 новітніх моделей програмних/програмнотехнічних комплексів, призначених для реєстрації розрахункових операцій, які беруть участь
у експериментальному проекті.
В додатку до вказаного наказу наводиться Перелік РРО, виключених з Державного
реєстру РРО в 2016 – 2018 роках, експлуатація яких не дозволяється.
Звертаємо увагу, що втратив чинність наказ ДФС України від 26.03.2019 №247 «Про
затвердження Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій».
Новий Державний реєстр РРО розміщено на офіційному веб-порталі ДФС України за
посиланням: http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/320822.html.
Затверджено типову форму договору (декларації) про створення сімейного
фермерського господарства
Міністерство аграрної політики та продовольства України наказом від 05.04.2019 № 177
"Про затвердження типової форми договору (декларації) про створення сімейного
фермерського господарства" затвердило типову форму договору (декларації) про створення
сімейного фермерського господарства.
Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Типову форму договору (декларації) про створення сімейного фермерського
господарства затверджено на виконання Закону України "Про фермерське господарство" від
19.06.2003 №973-IV (зі змінами).
Відповідно до ст. 8 1 Закону "Про фермерське господарство" сімейне фермерське
господарство без статусу юридичної особи організовується фізичною особою самостійно або
спільно з членами її сім'ї на підставі договору (декларації) про створення сімейного
фермерського господарства.
Договір про створення сімейного фермерського господарства укладається фізичною
особою спільно з членами її сім'ї в письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню за
місцем розташування майна та земельних ділянок фермерського господарства.
Декларація про створення сімейного фермерського господарства (у разі одноосібного
ведення такого господарства) складається фізичною особою самостійно в письмовій формі.
Головою сімейного фермерського господарства без статусу юридичної особи є член
сім'ї, визначений договором (декларацією) про створення сімейного фермерського
господарства, який реєструється як фізична особа - підприємець.
Після укладання (складання) договору (декларації) про створення сімейного
фермерського господарства голова сімейного фермерського господарства має
зареєструватися як фізична особа - підприємець або зареєструвати зміни до відомостей про
фізичну особу - підприємця в порядку, встановленому законом.
Туристичний збір. Важливі зміни з 2019 року
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
про встановлення туристичного збору, та тимчасово розміщуються у місцях проживання
(ночівлі).
Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях
проживання (ночівлі).
Згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об'єднаної територіальної
громади справляння збору може здійснюватися у таких місцях проживання (ночівлі):
- готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку,
туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади
готельного типу, санаторно-курортні заклади;
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- житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната,
садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об'єкти, що використовуються для
тимчасового проживання (ночівлі).
Відповідно до рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об'єднаної
територіальної громади справляння збору може здійснюватися такими податковими
агентами:
- юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами
юридичних осіб, фізичними особами - підприємцями, які надають послуги з тимчасового
розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі);
- квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб з
метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), що належать фізичним
особам на праві власності або на праві користування за договором найму;
- юридичними особами, які уповноважуються сільською, селищною, міською радою або
радою об'єднаної територіальної громади справляти збір на умовах договору, укладеного з
відповідною радою.
Перелік податкових агентів та інформація про них розміщуються та оприлюднюються
на офіційному веб-сайті сільської, селищної, міської ради або ради об'єднаної територіальної
громади.
Ставка туристичного збору встановлюється за рішенням відповідної сільської,
селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, за кожну добу
тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), у таких розмірах:
- до 0,5% для внутрішнього туризму;
- до 5% для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового
розміщення.
З 1 січня 2019 року мінімальна заробітна плата становить 4173 грн.
Внутрішній туризм – це переміщення в межах території України громадян України
та/або осіб, які постійно проживають на території України, в пізнавальних, професійноділових чи інших цілях.
В’їзний туризм – це прибуття на територію України та/або переміщення в межах
території України осіб, які постійно не проживають на території України, в пізнавальних,
професійно-ділових чи інших цілях.
Податкові агенти сплачують туристичний збір за своїм місцезнаходженням:
- щоквартально, у визначений для квартального звітного періоду строк відповідно до
податкової декларації за звітний квартал;
- або авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому – до 28
(29) включно) на підставі рішення відповідної сільської, селищної, міської ради або ради
об’єднаної територіальної громади.
У разі сплати збору авансовими внесками у податковій декларації за звітний квартал
відображаються нараховані щомісячні авансові внески. Остаточна сума збору, обчислена
відповідно до податкової декларації за звітний квартал (з урахуванням фактично внесених
авансових платежів), сплачується у строки, визначені для квартального звітного періоду.
Форма податкової декларації з туристичного збору затверджена наказом МФУ від
09.07.2015 № 636.
За базовий звітний період, що дорівнює календарному кварталу, податкові декларації
подаються протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем
звітного (податкового) кварталу.
Рішенням Запорізької міської ради №39 від 30.01.2019 року «Про встановлення
туристичного збору» визначені ставки збору для внутрішнього та в’їзного туризму.
Так, ставки збору за кожну добу тимчасового розмiщення особи у мiсцях проживання
(ночiвлi) для внутрiшнього туризму встановлюються в таких розмiрах:
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- при вартостi проживання до 300 грн (включно) - 0,05% вiд розмiру мiнiмальної
заробiтної плати на 1 сiчня звiтного (податкового) року, для однiєї особи за одну добу
тимчасового розмiщення (2,09 грн);
- при вартостi проживання від 300 до 600 грн (включно) - 0,25% вiд розмiру мiнiмальної
заробiтної плати на 1 сiчня звiтного (податкового) року, для однієї особи за одну добу
тимчасового розмiщення (10,43 грн);
- при вартостi проживання понад 600 грн - 0,5% вiд розмiру мiнiмальної заробiтної
плати на 1 сiчня звiтного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового
розмiщення (20,87 грн).
Для в'їзного туризму ставки збору за кожну добу тимчасового розмiщення особи у
мiсцях проживання (ночiвлi) встановлюються в таких розмiрах:
- при вартостi проживання до 300 грн (включно) - 0,5% вiд розмiру мiнiмальної
заробiтної плати на 1 сiчня звiтного (податкового) року, для однієї особи за одну добу
тимчасового розмiщення (20,87 грн);
- понад 300 грн - 1,5% вiд розмiру мiнiмальної заробiтної плати на 1 сiчня звiтного
(податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розмiщення (62, 60 грн).
Нагадаємо, що туристичний збір належить до місцевих податків і зборів, кошти від
якого зараховуються до місцевого бюджету. Порядок оподаткування туристичним збором
визначено ст. 268 Податкового кодексу, з урахуванням змін, внесених Законом від 23.11.2018
№ 2628-VIII.

Роз’яснення законодавства
Що необхідно знати платникам акцизного податку, які реалізують пальне або
етиловий спирт
З 1 липня 2019 року зазнали змін норми законодавства, пов’язані із електронним
адмініструванням реалізації пального. Змінено визначення термінів «реалізація пального»,
«акцизного складу», «розпорядника акцизного складу», введено поняття «акцизного складу
пересувного», що значно змінить перелік платників акцизного податку.
Такі зміни внесені до Податкового кодексу 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».
Слід зазначити, що з 01.07.2019 року платниками акцизного податку будуть особи, що
здійснюють операції з відпуску, відвантаження пального з переходом права власності на таке
пальне чи без такого переходу, за компенсацію чи без компенсації на 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.
При цьому, відпуск та відвантаження пального на території України у споживчій тарі
ємністю до 5 літрів (крім його реалізації виробниками), а також використання пального, з
якого сплачено акцизний податок, для власних потреб чи промислової переробки суб'єктами,
які не є розпорядниками акцизного складу, не буде вважатися реалізацією пального.
Крім того, з 01.07.2019 року деталізовано порядок обліку обсягів пального, а саме якщо
на сьогодні ведеться облік обсягів пального в розрізі платників за кожним кодом товарної
підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, то з 01.07.2019 року в системі електронного адміністрування
реалізації пального та спирту етилового облік обсягів пального буде обліковуватись в розрізі
платників податку, акцизних складів, акцизних складів пересувних та кодів УКТ ЗЕД.
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Ще однією новацією є те, що особа, яка реалізує спирт етиловий буде мати статус
платника акцизного податку, а ведення обліку обсягів таких операцій буде здійснюватись у
Системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового.
З метою переходу до нових вимог законодавства щодо електронного адміністрування
реалізації пального та спирту етилового на платників акцизного податку покладено
обов’язок 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.
Крім того, суб’єкти господарювання, які з 01 липня 2019 року будуть визначатись як
платники акцизного податку, повинні до 01 липня 2019 року зареєструватися платниками
податку та зареєструвати усі акцизні склади, розпорядниками яких вони будуть.
Фізична особа продає продукцію, вирощену на власній земельній ділянці.
Що необхідно знати про оподаткування?
До загального місячного (річного) оподатковуваного податком на доходи фізичних осіб
доходу не включаються доходи, отримані від продажу власної сільськогосподарської
продукції, що, зокрема, вирощена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або
перероблена безпосередньо фізичною особою на земельних ділянках, наданих їй у розмірах,
встановлених Земельним кодексом України для ведення, зокрема:
- садівництва та/або для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) та/або для індивідуального дачного
будівництва. Якщо власник сільськогосподарської продукції має ще земельні частки (паї),
виділені в натурі (на місцевості), але не використовує їх (здає в оренду або обслуговує),
отримані ним доходи від продажу сільськогосподарської продукції не включаються до
загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;
- особистого селянського господарства та/або земельні частки (паї), виділені в натурі
(на місцевості), сукупний розмір яких не перевищує 2 гектари. Розмір земельних ділянок, а
також розмір виділених в натурі (на місцевості) земельних часток (паїв), які не
використовуються (здаються в оренду, обслуговуються), не враховуються.
Якщо розмір земельних ділянок перевищує 2 гектари, дохід від продажу
сільськогосподарської продукції підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб
на загальних підставах за ставкою 18% та військовим збором за ставкою 1,5%.
При продажу сільськогосподарської продукції (крім продукції тваринництва) іі власник
має подати податковому агенту копію довідки про наявність у нього земельних ділянок.
Порядок видачі довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок за формою
№ 3-ДФ затверджений наказом Міністерства доходів і зборів України від 17.01.2014 № 32.
Тобто, підставою для не включення до загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу платника податку доходів, отриманих від продажу власної
сільськогосподарської продукції, що вирощена, відгодована, виловлена, зібрана,
виготовлена, оброблена та/або перероблена такою фізичною особою на земельних ділянках,
є наявність у такої фізичної особи довідки за формою № 3-ДФ.
Довідка видається сільською, селищною, міською радою або радою об’єднаних
територіальних громад за місцем податкової адреси (місцем проживання) платника податку
протягом п’яти робочих днів з дня отримання відповідною радою письмової заяви про
видачу такої довідки.
Оригінал довідки за формою № 3-ДФ зберігається у власника сільськогосподарської
продукції протягом строку позовної давності з дати закінчення дії такої довідки.
Якщо при продажу фізичною особою власної сільськогосподарської продукції (крім
продукції тваринництва) зазначені умови не виконуються, то сума доходу, отриманого від
такого продажу, включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу
платника податку та оподатковується на загальних підставах (податком на доходи фізичних
осіб за ставкою 18% та військовим збором за ставкою 1,5%)
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Такий платник податків зобов’язаний включити суму таких доходів до загального
річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію за наслідками звітного
податкового року, а також сплатити податок з таких доходів.
Зазначена норма передбачена п.п. 165.1.24 ст. 165 Податкового кодексу.
Фізична особа продає будинок. Який порядок оподаткування?
Дохід, отриманий платником податку від продажу не частіше одного разу протягом
звітного податкового року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового
(дачного) будинку (включаючи земельну ділянку, на якій розташовані такі об’єкти, а також
господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці), а також
земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної статтею 121
Земельного кодексу України залежно від її призначення, та за умови перебування такого
майна у власності платника податку понад три роки, не оподатковується податком на доходи
фізичних осіб.
При цьому зазначена умова щодо перебування такого майна у власності платника
податків понад три роки не розповсюджується на майно, отримане таким платником у
спадщину.
Дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного податкового року
більш як одного з зазначених об’єктів нерухомості, або від продажу об’єкта нерухомості, не
зазначених у такому переліку, підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб за
ставкою 5%.
Отже, якщо, наприклад, продаються житловий (садовий) будинок та земельна ділянка,
на якій розташований такий будинок, окремими цивільно-правовими договорами, то такі
операції розглядаються як продаж більш як одного з об’єктів протягом звітного податкового
року, що призводить до оподаткування за ставкою 5 відсотків.
Зазначена норма передбачена ст. 172 Податкового кодексу.
Що важливо знати суб’єктам господарювання, які здійснюють відпуск пального з
акцизного складу
З 1 липня 2019 року запрацюють нові законодавчі норми, пов’язані з електронним
адмініструванням реалізації пального.
Такі зміни внесені до Податкового кодексу 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».
Для виконання нових норм платники акцизного податку зобов’язані з 1 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 1 липня
2019 року.
Обов’язковою вимогою при здійсненні операції з реалізації пального є обладнання
акцизних складів витратомірами – лічильниками кожного місця відпуску пального наливом з
акцизного складу та рівнемірами – лічильниками рівня таких товарів у резервуарі на
кожному введеному в експлуатацію стаціонарному резервуарі, розташованому на акцизному
складі.
Витратоміри-лічильники та резервуари повинні відповідати вимогам законодавства та
мати позитивний результат повірки або оцінку відповідності, проведені відповідно до
законодавства, а рівнеміри-лічильники повинні відповідати вимогам законодавства та мати
позитивний результат повірки або оцінку відповідності, або калібрування, проведені
відповідно до законодавства. У разі відсутності позитивного результату повірки або оцінки
відповідності, або калібрування витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників акцизні
склади, на яких вони розташовані, вважаються необладнаними витратомірами-лічильниками
та рівнемірами-лічильниками.
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Паливороздавальні колонки та/або оливороздавальні колонки, встановлені на акцизних
складах, на які є позитивні результати повірки або оцінка відповідності, проведені
відповідно до законодавства, виконують функції витратомірів-лічильників.
Платники податку - розпорядники акцизних складів зобов'язані зареєструвати:
а) усі розташовані на акцизних складах резервуари, введені в експлуатацію,
витратоміри-лічильники та рівнеміри-лічильники у розрізі акцизних складів - в Єдиному
державному реєстрі витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників рівня пального у
резервуарі;
б) усі акцизні склади - в системі електронного адміністрування реалізації пального та
спирту етилового.
Розпорядники акцизних складів зобов'язані обладнати акцизні склади витратомірамилічильниками та/або рівнемірами-лічильниками та зареєструвати їх в Єдиному державному
реєстрі витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі 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.
Звертаємо увагу, що за порушення умов електронного адміністрування реалізації
пального та спирту передбачено відповідальність в значних розмірах:
- за не реєстрацію акцизних складів - від 1 до 2 млн.грн.;
- за не обладнання та /або відсутність реєстрації в Єдиному державному реєстрі
витратомірів – лічильників та/або рівнемірів – лічильників - від 20,0 до 50,0 тис.грн.
Акцизна накладна: обов’язкові реквізити з 01 липня 2019 року
Відповідно до абзацу п’ятого п. 231.1 ст. 231 Податкового кодексу України (далі –
ПКУ) зі змінами та доповненнями, внесеними Законом України від 23 листопада 2018 року
№2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших
законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих
податків і зборів» (далі – Закон № 2628), з 01.07.2019 року в акцизній накладній
зазначаються в окремих полях такі обов’язкові реквізити:
а) порядковий номер акцизної накладної з номером примірника;
б) дата складання акцизної накладної;
в) повна або скорочена назва юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові
фізичної особи, зареєстрованої як платник акцизного податку, - особи, яка реалізує пальне
або спирт етиловий;
г) код ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки
платника податків (для фізичних осіб) особи, яка реалізує пальне або спирт етиловий, та
суб’єкта господарювання – отримувача пального або спирту етилового;
ґ) повна або скорочена назва юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові
фізичної особи – суб’єкта господарювання – отримувача пального або спирту етилового;
д) код товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД;
е) опис пального або спирту етилового;
є) обсяг пального в літрах, приведених до температури 15°C, або обсяг спирту
етилового в декалітрах 100-відсоткового спирту, приведених до температури 20°C;
ж) уніфікований номер акцизного складу в системі електронного адміністрування
реалізації пального та спирту етилового, з якого реалізовано пальне або спирт етиловий;
з) уніфікований номер акцизного складу в системі електронного адміністрування
реалізації пального та спирту етилового, на який отримане пальне;
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и) номер реєстрації транспортного засобу в уповноважених органах відповідної
держави та тип і ємність транспортного засобу - акцизного складу пересувного;
і) ознака напряму використання та умов оподаткування пального або спирту етилового;
ї) ознака щодо реалізації пального з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі
пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним;
й) ознака щодо ввезення пального або спирту етилового на митну територію України;
к) ознака щодо реалізації пального або спирту етилового з акцизного складу до іншого
акцизного складу з використанням акцизного складу пересувного, у разі якщо до реалізації
пального або спирту етилового такий інший акцизний склад уже відомий;
л) ознака щодо реалізації пального на умовах, визначених п. 229.8 ст. 229 ПКУ, із
зазначенням реквізитів податкового векселя, суб’єктів господарювання, які здійснюють
авіапаливозабезпечення згідно з чинним сертифікатом на відповідність вимогам авіаційних
правил України на здійснення наземного обслуговування, або суб’єктів літакобудування, або
замовників, які здійснили закупівлю для забезпечення потреб держави або територіальної
громади відповідно до Закону України від 25 грудня 2015 року №922-VIII «Про публічні
закупівлі», або підприємств, установ та організацій системи державного резерву;
м) адреса місця зберігання пального, яке не є акцизним складом, на якому суб’єкт
господарювання - не платник податку зберігає пальне виключно для потреб власного
споживання чи промислової переробки.
При реалізації пального через паливороздавальну або оливороздавальну колонку з
акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на
право роздрібної торгівлі пальним, обов’язкові реквізити акцизної накладної, що
ідентифікують отримувача пального, визначені підпунктами «г» та «ґ» п. п. 231.1 ст. 231
ПКУ:
- можуть не заповнюватися виключно при реалізації пального не суб’єкту
господарювання;
- обов’язково заповнюються при реалізації пального суб’єкту господарювання із
зазначенням даних, що ідентифікують такого суб’єкта господарювання.
При реалізації пального або спирту етилового з акцизного складу до іншого акцизного
складу з використанням акцизного складу пересувного, у разі якщо до реалізації пального
або спирту етилового такий інший акцизний склад уже відомий, складається одна акцизна
накладна на реалізацію пального з акцизного складу на такий інший акцизний склад із
зазначенням у такій акцизній накладній ідентифікаційних даних такого акцизного складу
пересувного.
До уваги розробників програмного забезпечення та платників!
ДФС повідомляє про зміну адреси WEB-сервісу обміну документами та квитанціями з
приймальним шлюзом (протокол SOAP). З 9:00 28.05.2019 необхідно використовувати
наступну адресу:
http://80.91.165.205/WebSrvGate/gate.asmx.
Квитанції та документи для користувачів даного сервісу зберігаються у базах даних
сервісу протягом 72 годин. Якщо користувач не здійснив їх отримання клієнтським
програмним забезпеченням протягом 72 годин, вони направляються на адресу електронної
пошти, зазначену платником.
Про повторне формування сертифікатів за електронним запитом
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області інформує, що ДФС України на
головній сторінці офіційного веб-порталу за посиланням http://sfs.gov.ua/nove-pro-podatki-novini-/379524.html повідомила наступне.
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Повторне (дистанційне) формування сертифікатів за електронним запитом можна
здійснити он-лайн та за допомогою програмного забезпечення «ІІТ Користувач ЦСК-1» на
офіційному інформаційному ресурсі АЦСК ІДД ДФС (https://acskidd.gov.ua/managecertificates).
Для початку використання он-лайн сервісу платнику необхідно зайти за посиланням:
Головна / «Повторне (дистанційне) формування сертифікатів за електронним запитом» у
вкладці «on-line». Обрати тип носія діючого особистого ключа, діючий особистий ключ та
ввести пароль захисту ключа і натиснути «Зчитати».
Також повторне (дистанційне) формування сертифікатів за електронним запитом можна
здійснити за допомогою програмного забезпечення «ІІТ Користувач ЦСК-1» за посиланням:
Головна / «Повторне (дистанційне) формування сертифікатів за електронним запитом» у
вкладці «За допомогою Користувача ЦСК».
Додатково усім клієнтам АЦСК ІДД ДФС рекомендовано переглянути відеоінструкцію
по
повторному
формуванню
сертифіката
за
електронним
запитом
(https://www.youtube.com/watch?v=abVjwGuWZSU).
Детальний опис роботи сервісу та перелік можливих помилок розміщено у відповідних
розділах «Настанови користувача».
Слід зазначити, що скористатися сервісом повторного (дистанційного) формування
сертифікатів зможуть лише ті користувачі, які мають:
- чинні сертифікати (наприклад, до закінчення строку чинності сертифікатів
залишилось декілька днів);
- незмінні реєстраційні дані (ПІБ, адреса реєстрації місця проживання, код ЄДРПОУ
організації тощо);
- особистий ключ, доступний лише користувачу та не є скомпрометованим.
Детальну інформацію щодо повторного (дистанційного) формування сертифікатів за
електронним запитом розміщено на офіційному інформаційному ресурсі Акредитованого
центру сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС (далі – АЦСК ІДД
ДФС) (https://acskidd.gov.ua).

Про фізичних осіб, які одноосібно обробляють земельні ділянки (паї)
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області у рамках проведення операції
«Урожай» повідомляє наступне.
Порядок декларування доходів, одержаних фізичними особами, регулюється нормами
Податкового кодексу України (далі – ПКУ).
Подавати декларації про майновий стан і доходи повинні і одноосібники, які самостійно
обробляють власні земельні ділянки (паї) загальною площею понад 2 гектари та отримують
доходи від продажу сільськогосподарської продукції (п.п. 165.1.24 п. 165.1 ст. 165 ПКУ).
У разі надання власних земельних ділянок (паїв) в оренду іншій фізичній особі, яка не є
суб’єктом господарювання, та отримання доходу у вигляді орендної плати, такі фізичні
особи – орендодавці також мають обов’язок стосовно декларування отриманих доходів та
сплати відповідних податків і зборів (п.п. 170.1.5 п. 170.1 ст. 170 ПКУ).
Відповідно до вимог ПКУ доходи від продажу сільськогосподарської продукції,
вирощеної на власних земельних ділянках площею понад 2 гектари, та доходи від надання
власних земельних ділянок в оренду іншій фізичній особі, підлягають оподаткуванню
податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 % та військовим збором за ставкою 1,5 %.
Самостійно сплатити узгоджені податкові зобов’язання платники податку зобов’язані
до 01 серпня року, що настає за звітним (п. 179.7 ст. 179 ПКУ).
Додатково повідомляємо, що фізичні особи, які одноосібно обробляють земельні
ділянки (паї) та отримують доходи від продажу власної сільськогосподарської продукції,
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мають можливість здійснювати таку діяльність з вирощування сільськогосподарських
культур, зареєструвавшись суб’єктами господарювання – фізичними особами підприємцями,
зі сплатою відповідних податків і зборів до бюджету та єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄСВ) – до відповідних цільових
фондів, згідно з вимогами чинного законодавства.
Платники екологічного податку за скиди забруднюючих речовин у воду
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області звертає увагу, що відповідно до
п.п. 240.1.2 п. 240.1 ст. 240 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) платниками
екологічного податку є суб’єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять
господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші
підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи
тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх
засновників, під час провадження діяльності яких на території України і в межах її
континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони здійснюються скиди
забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти.
Згідно з частинами 2 – 5 ст. 42 Водного кодексу України водокористувачі можуть бути
первинними і вторинними.
Первинні водокористувачі – це ті, що мають власні водозабірні споруди і відповідне
обладнання для забору води.
Вторинні водокористувачі (абоненти) – це ті, що не мають власних водозабірних
споруд і отримують воду з водозабірних споруд первинних водокористувачів та скидають
стічні води в їхні системи на підставі договору про водопостачання (поставку води) та/або
про водовідведення без отримання дозволу на спеціальне водокористування.
Вторинні водокористувачі здійснюють скидання стічних вод у водні об’єкти на підставі
дозволів на спеціальне водокористування.
Об’єктом та базою оподаткування екологічним податком, зокрема є обсяги та види
забруднюючих речовин, які скидаються безпосередньо у водні об’єкти (п.п. 242.1.2 п. 242.1
ст. 242 ПКУ).
Отже, екологічний податок за здійснення скидів забруднюючих речовин безпосередньо
у водні об’єкти сплачується до бюджету первинними водокористувачами, оскільки ними на
підставі дозволів на спеціальне водокористування здійснюються скиди у водні об’єкти
стічних вод з умістом забруднюючих речовин.
При цьому, вторинний водокористувач є платником екологічного податку у разі якщо
ним отримано дозвіл на спеціальне водокористування, на підставі якого здійснюється
скидання стічних вод у водні об’єкти.
Чи підлягають оподаткуванню ПДВ операції з надання майнових прав
інтелектуальної власності?
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області повідомляє, що згідно з
підпунктом «б» пункту 185.1 статті 185 розділу V «Податок на додану вартість» Податкового
кодексу України (далі – ПКУ) визначено, що об’єктом оподаткування ПДВ є операції
платників податку, зокрема, з постачання послуг, місце постачання яких розташоване на
митній території України, відповідно до статті 186 ПКУ.
Згідно з підпунктом «а» пункту 186.3 статті 186 розділу V ПКУ місцем надання
майнових прав інтелектуальної власності, створення за замовленням та використання
об’єктів права інтелектуальної власності, у тому числі за ліцензійними договорами, а також
надання (передача) права на скорочення викидів парникових газів (вуглецевих одиниць),
вважається місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб’єкт господарювання або
– у разі відсутності такого місця – місце постійного чи переважного його проживання.
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Тобто, операція з постачання платником ПДВ резиденту майнових прав інтелектуальної
власності, створення за замовленням та використання об’єктів права інтелектуальної
власності, у тому числі за ліцензійними договорами є об’єктом оподаткування ПДВ, оскільки
місцем постачання таких послуг вважається місце постачання їх на митній території України.
Операція з постачання платником ПДВ нерезиденту майнових прав інтелектуальної
власності, створення за замовленням та використання об’єктів права інтелектуальної
власності, у тому числі за ліцензійними договорами не є об’єктом оподаткування ПДВ, так
як місцем постачання таких послуг вважається місце постачання їх за межами митної
території України.
Задекларовані суми податку на доходи фізичних осіб та військового збору
необхідно сплатити до 1 серпня
Відповідно до п. 179.7 ст. 179 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VІ
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 (пп. 126.1
ПКУ).
Крім того, після спливу 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного
строку сплати податкового зобов’язання нараховується пеня (пп. 129.1.3 ПКУ).
Неприбуткова організація реалізувала основні засоби – чи виникає податок на
прибуток?
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області повідомляє, що відповідно до
п.п.133.4.1 п.133.4 ст.133 ПКУ, неприбутковим підприємством, установою та організацією
для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств є підприємство, установа та
організація (далі – неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:
- утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність
відповідної неприбуткової організації; - установчі документи якої (або установчі
документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація
відповідно до закону) містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх
частини серед засновників (учасників у розумінні Цивільного кодексу України, членів такої
організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску),
членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Не вважається розподілом
отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених п.п. 133.4.2 п. 133.4 ст.
133 ПКУ;
- установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на
підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) передбачають передачу
активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, іншим юридичним
особам, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону (для
недержавних пенсійних фондів), або зарахування до доходу бюджету у разі припинення
юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).
Положення абзацу четвертого п.п. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 ПКУ не поширюється на
об’єднання та асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;
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- внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та
організацій. Положення абзаців третього і четвертого п.п. 133.4.1 п. 133.4. ст. 133 ПКУ
щодо вимог наявності установчих документів не поширюються на бюджетні установи.
Згідно з п.п. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 ПКУ доходи (прибутки) неприбуткової організації
використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової
організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її
установчими Доходи неприбуткових релігійних організацій використовуються також для
здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних
організацій, у тому числі надання гуманітарної допомоги, здійснення благодійної діяльності,
милосердя.
Отже, якщо кошти, отримані неприбутковою організацією від продажу власних
основних засобів, буде використано для здійснення своєї статутної діяльності без розподілу
таких доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої
організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску),
членів органів управління та інших, пов’язаних з ними осіб, то таке використання не є
порушенням вимог п.п. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 ПКУ.
Чи оподатковується сума поворотної фінансової допомоги, яка вчасно повернута
юридичною особою фізичній особі?
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області повідомляє, що відповідно до
п.п. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI,
поворотна фінансова допомога - це сума коштів, що надійшла платнику податків у
користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших
видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов’язковою до
повернення.
Згідно із п.п. 165.1.31 п. 165.1 ст. 165 ПКУ до загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу платника податку не включається основна сума поворотної
фінансової допомоги, наданої платником податку іншим особам, яка повертається йому або
основна сума поворотної фінансової допомоги, що отримується платником податку.
Таким чином, сума поворотної фінансової допомоги, яка була повернута фізичній особі
юридичною особою вчасно, не включається до загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу платника податку.

Законодавство щодо ЄСВ
Повернення надміру або помилково сплачених сум єдиного внеску у разі смерті ФОП
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області повідомляє, що відповідно до ст.
1216 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-IV із змінами спадкуванням
є перехід прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до
інших осіб (спадкоємців).
Згідно з частиною першою ст. 4 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI
«Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 2464) платниками єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) є: роботодавці,
фізичні особи – підприємці (далі – ФОП), особи, які провадять незалежну професійну
діяльність, члени фермерського господарства, особи, які беруть добровільну участь у системі
загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Статтею 6 Закону № 2464 визначено права та обов’язки платників єдиного внеску.
Частиною тринадцятою ст. 9 Закону № 2464 передбачено, що суми помилково
сплаченого єдиного внеску зараховуються в рахунок майбутніх платежів єдиного внеску або
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повертаються платникам у порядку і строки, визначені центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за
погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування
державної бюджетної політики, центральним органом виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, Пенсійним
фондом та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Повернення коштів єдиного внеску у випадках помилкової або надмірної сплати сум
єдиного внеску передбачено Порядком зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування або повернення надміру
та/або помилково сплачених коштів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України
від 16.01.2016 № 6 (далі – Порядок).
Обов’язковою умовою повернення надміру та/або помилково сплачених сум єдиного
внеску є заява платника про таке повернення, що подається до контролюючого органу, на
рахунок якого сплачено суми єдиного внеску, у випадках, встановлених п. 5 Порядку (п. 6
Порядку).
Отже, у разі смерті ФОП – платника єдиного внеску його спадкоємець не має право на
повернення надміру або помилково сплачених сум єдиного внеску, оскільки у розумінні
Закону № 2464 спадкоємець не є платником єдиного внеску і на нього не розповсюджуються
права та обов’язки платника.

Головне управління ДФС у Запорізькій області
Промисловість, торгівля та агропромислове виробництво – бюджетоформуючі
галузі запорізької економіки
Понад чверті податкових надходжень до державного бюджету у Запорізькій області
забезпечили промислові підприємства. За чотири місяці промвиробники регіону сплатили
749 мільйонів гривень податків і зборів (без показників великих платників податків,
зареєстрованих у Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС).
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області
Валерій Манько, суб'єкти господарювання оптової та роздрібної торгівлі поповнили казну
держави на 338 мільйонів гривень (13 відсотків від загальних надходжень).
На третьому місці – сільськогосподарські підприємства області, які спрямували до
бюджету 278 мільйонів гривень (9,5 відсотка).
Внесок будівельних компаній регіону до держскарбниці – 141,3 мільйона гривень, що
складає майже 5 відсотків від загальної суми.
Транспортні, поштові та кур'єрські підприємства сплатили з початку року більше 92
мільйонів гривень (3,2 відсотка).
Нагадаємо, всього у січні-квітні запорізькі платники податків направили до державного
бюджету 2 мільярди 934 мільйони податків і зборів. Це на 801,5 мільйона або на 37,6
відсотка більше, ніж за чотири місяці минулого року.
Запорізький бізнес збільшив сплату ПДВ на 45 мільйонів гривень
Запорізькі суб'єкти господарювання за перші чотири місяці року сплатили до
держбюджету 1 мільярд 41 мільйон гривень податку на додану вартість (без показників
великих підприємств, зареєстрованих у Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС).
Як зазначив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій
Манько, рівень надходжень січня-квітня минулого року перевищено на 45,4 мільйона або на
4,6 відсотка.
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Близько 61 відсотка від загальної суми забезпечили платники м. Запоріжжя – 634
мільйони, це на 81 мільйон більше, ніж торік. Підприємства та підприємці м. Мелітополь,
Мелітопольського та Веселівського районів спрямували до державної казни більш ніж 77
мільйонів, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – майже 70 мільйонів,
Вільнянського, Запорізького і Новомиколаївського – 66,7 мільйона, м. Токмак, Токмацького
та Чернігівського районів – 44,7 мільйона, Оріхівського та Гуляйпільського – 33 мільйони, м.
Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 32 мільйони,
Василівського і Михайлівського – 31,5 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського
– 26 мільйонів, Якимівського та Приазовського районів – 25,7 мільйона.
Усього в Запорізькому регіоні станом на початок травня на податковому обліку
перебувало 9925 платників податку на додану вартість, у тому числі 8998 суб'єктів
господарювання-юридичних та 927 СПД-фізичних осіб. Порівняно з минулим роком
кількість компаній та підприємців, які сплачують ПДВ, збільшилась на 95.
Керівники запорізької податкової міліції зустрілися з майбутніми офіцерами
Сьогодні керівники податкової міліції Запорізької області відвідали комунальний
заклад "Запорізький обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою
"Захисник" Запорізької обласної ради.
Під час зустрічі начальник оперативного управління ГУ ДФС у Запорізькій області
Богдан Красюк та начальник слідчого управління фінансових розслідувань Артем Радзівіло
повідомили майбутнім офіцерам про основні завдання, які виконує податкова міліція.
Вони наголосили, що діяльність слідчих та оперативних підрозділів зосереджена на
чотирьох основних напрямах: запобігання злочинам у сфері оподаткування, їх розкриття,
розслідування, розшук платників, які ухиляються від сплати податків, запобігання корупції
та забезпечення захисту працівників служби.
Податкові міліціонери здійснюють контроль за додержанням податкового
законодавства, а також оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та охоронну
функції. Більш наглядно роботу податківців було представлено у добірці відеосюжетів щодо
найбільш резонансних випадків розслідування економічних злочинів. Також юнакам
презентували відеоролик, присвячений двадцятиріччю з дня створення податкової міліції.
Оскільки на зустрічі були присутні учні останніх курсів, які вже замислюються щодо
подальшого фаху, ліцеїстам розповіли про переваги навчання в Національному університеті
Державної фіскальної служби України. Переглядаючи ознайомчий відеоматеріал про
діяльність університету, який готує кращих фахівців податкової та митної справи, майбутні
абітурієнти активно цікавилися умовами вступу до вузу та перспективами кар'єри
співробітників слідчо-оперативних підрозділів.
Наприкінці зустрічі керівники податкової міліції області побажали ліцеїстам успіхів у
навчанні, у здобутті вищої освіти та запросили до лав фіскальної служби.
На Запоріжжі за ухилення від сплати податків у великих розмірах
розпочато 21 кримінальне провадження
З початку року в сфері економіки Запорізького регіону співробітники податкової міліції
викрили 42 злочини, 28 з яких належать до категорії тяжких. За фактами ухилення від сплати
податків і зборів в особливо великих розмірах розпочато 21 кримінальне провадження.
За результатами розслідування сім справ з обвинувальним актом направлено до суду,
ще два матеріали – для звільнення осіб від кримінальної відповідальності у зв'язку з повним
відшкодуванням збитків на суму 7,8 мільйона гривень.
Серед резонансних справ – ліквідація міжрегіонального "конвертаційного центру".
Оперативники встановили, що упродовж 2018-2019 років його організатори проконвертували
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понад 320 мільйонів гривень. За результатами відпрацювання контрагентів "конвертаційних
центрів" та фіктивних суб'єктів господарювання до бюджету стягнуто 8,8 мільйона.
У сфері державних закупівель співробітники оперативних підрозділів викрили чотири
злочини, один з яких – за фактом ухилення від оподаткування в особливо великих розмірах.
Після проведених перевірок до бюджету повернено 1,5 мільйона.
У митній сфері в рамках операції "Рубіж" співробітниками оперативних підрозділів
виявлено сім порушень, у тому числі три випадки несплати податків у великих розмірах.
За результатами проведених заходів до державної казни додатково спрямовано 6,1 мільйона
гривень митних платежів.
У рамках операції "Акциз" із незаконного обігу вилучено товарів підакцизної групи на
суму 26,5 мільйона. Згідно із судовими рішеннями конфісковано продукції загальною
вартістю 2,2 мільйона.
Власники та орендарі запорізьких земель сплатили
до бюджетів громад 338 мільйонів
Від оподаткування земельних ділянок з початку року місцеві бюджети Запорізької
області отримали 338 мільйонів гривень плати за землю, що майже на 17 мільйонів більше,
ніж за чотири місяці попереднього року.
Коментуючи надходження, в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій
області Валерій Манько повідомив, що лише у квітні від плати за землю до скарбниць
громад надійшло майже 85 мільйонів гривень. Порівняно з минулорічними відрахування
збільшилися на 2,4 мільйона.
Усього з початку року землекористувачі-юридичні особи спрямували до бюджетів 304
мільйони гривень, фізичні особи сплатили 34 мільйони.
Найбільші надходження отримала казна м. Запоріжжя – 133,4 мільйона. 44,5 мільйона
перерахували до бюджету платники м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та
Великобілозерського районів, 30,5 мільйона – м. Бердянськ, Бердянського та Приморського
районів, 26,4 мільйона – м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів.
Власники та орендарі землі Пологівського, Більмацького та Розівського районів забезпечили
20,7 мільйона, Вільнянського, Запорізького і Новомиколаївського – 17,6 мільйона,
Оріхівського та Гуляйпільського – 17,5 мільйона, Якимівського і Приазовського – 17
мільйонів, Василівського і Михайлівського – 16,7 мільйона, м. Токмак, Токмацького та
Чернігівського районів – 14 мільйонів.
Валерій Манько також зауважив, що плата за землю стовідсотково надходить до
місцевих бюджетів, у тому числі, об'єднаних територіальних громад. За чотири місяці цього
року доля орендної плати та земельного податку у місцевих скарбницях склала майже 12
відсотків.
Усього в Запорізькому регіоні налічується 8966 землекористувачів-юридичних осіб та
287,5 тисячі фізичних осіб.
Взаємодія фіскальної служби із запорізькими бізнесменами в центрі уваги
координаційної ради з питань розвитку підприємництва
У Запорізькій міській раді пройшло чергове засідання координаційної ради з питань
розвитку підприємництва, на якому обговорювалися механізми взаємодії фіскальної служби
регіону з бізнес-спільнотою міста.
Напередодні заходу члени координаційної ради ініціювали до обговорення питання, які
найбільше хвилюють підприємців міста та потребують додаткових роз’яснень Головного
управління ДФС у Запорізькій області.
Позицію фіскальної служби на засіданні представляли керівники Олександрівського
управління Людмила Шляжко та Вознесенівського управління Марина Костирко, заступник
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начальника управління аудиту Олександр Васильченко та начальник відділу комунікацій
Людмила Савченко.
Під час обговорення були презентовані механізми та умови надання роз'яснень щодо
змін у податковому законодавстві, а також можливості отримання консультаційної
допомоги. Начальник відділу комунікацій Людмила Савченко акцентувала на найбільш
зручних та доступних джерелах інформації про законодавчі новації у сфері оподаткування.
Окрему увагу було приділено перевагам Електронного кабінету платника податків та
можливостям Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу фіскальної служби
"ЗІР".
Керівники територіальних управлінь ГУ ДФС у Запорізькій області Людмила Шляжко
та Марина Костирко розповіли про організацію консультування платників безпосередньо за
місцем обслуговування – у податкових інспекціях м. Запоріжжя.
У ході дискусії представники запорізьких підприємців висловили свої пропозиції щодо
організації взаємодії фіскальної служби з платниками податків та запропонували ці та інші
питання предметно розглянути на одному з найближчих заходів.
Запорізькі підприємства сплатили до держбюджету
954 мільйони гривень податку на прибуток
За чотири місяці підприємства Запорізького регіону перерахували до державного
бюджету 954 мільйони гривень податку на прибуток, що на 645 мільйонів більше, ніж за
відповідний період 2018 року. Про це повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС
у Запорізькій області Валерій Манько. Він зазначив, що середньомісячні відрахування
податку зросли порівняно з минулорічними на 161 мільйон і склали 238 мільйонів гривень.
Найбільші надходження податку на прибуток до держбюджету забезпечили суб'єкти
господарювання обласного центру – 240 мільйонів, від платників м. Мелітополь,
Мелітопольського і Веселівського районів надійшло 35 мільйонів, м. Бердянськ,
Бердянського і Приморського районів – 27,8 мільйона гривень.
Крім того, запорізькі підприємства і установи комунальної форми власності, які
сплачують податок на прибуток до місцевих бюджетів, забезпечили 117,4 мільйона гривень,
це на 72 мільйони більше, ніж торік.
Нагадаємо, базова ставка податку на прибуток підприємств дорівнює 18 відсоткам, за
ставками 15, 6 та 20 відсотків оподатковуються пасивні доходи, отримані нерезидентами в
Україні.

