Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області повідомляє
Оксана Федорова: "За перше півріччя 2019 року бердянські та приморські
платники забезпечили до бюджету майже 543 мільйони гривень"
За шість місяців цього року бердянські та приморські платники спрямували до
бюджетів 542,9 мільйона гривень. Це на 41,5 мільйона гривень або на 8,3 % більше,
ніж у січні-червні 2018 року. Про це повідомила начальник Бердянського управління
ГУ ДФС Запорізькій області Оксана Федорова.
Так, до місцевих бюджетів надійшло майже 312,8 мільйонів гривень, що на 39,8
мільйона гривень більше, ніж торік. До державного бюджету сплачено 230 мільйонів
гривень. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на
1,7 мільйона.
У розрізі платежів до держбюджету перше місце займає податок на додану
вартість, його у січні-червні сплачено 102 мільйони гривень, податку на доходи
фізичних осіб надійшло 90,1 мільйона, податку на прибуток 34,4 мільйона гривень.
Фахівці Центру обслуговування платників Бердянського управління
надали понад 9 тисяч адмінпослуг
За січень-червень поточного року спеціалісти Центру обслуговування платників
Бердянського управління ГУ ДФС у Запорізькій області надали 9,2 тисячі
адміністративних послуг.
Аналізуючи показники, начальник Бердянського управління Оксана Федорова
відзначила, що питому вагу – 42,3 % займає послуга з видачі картки платника
податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний
номер облікової картки. Фізичні особи-платники податків отримали 4 тисячі таких
послуг.
На другому місці або близько 20% складають послуги з видачі відомостей з
Державного реєстру фізичних осіб-платників про суми/джерела виплачених доходів
та утриманих податків (1797), на третьому місці або 11% - з реєстрації книг обліку
розрахункових операцій (1000), а на четвертому місці або 6,4% - з реєстрації
платника єдиного податку (590).
Крім цього, за зверненнями платників було здійснено реєстрацію книг обліку
доходів та книг обліку доходів і витрат 496 платникам єдиного податку, видано 395
довідок про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, надано 355 витягів з
реєстру платників єдиного податку, зареєстровано 248 реєстраторів розрахункових
операцій та 116 розрахункових книжок.
Нагадуємо, з повним переліком адміністративних послуг, які надаються
Центрами обслуговування платників, можна ознайомитися за посиланням на
субсайті
Територіальних
органів
ДФС
Запорізької
області:
http://zp.sfs.gov.ua/okremi-storinki/tsentri-obslugovuvannya-platnikiv-poda , а також
на інформаційних стендах ЦОПу.

Новини законодавства
З 1 липня 2019 року змінюються соціальні стандарти
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області інформує, що
Законом України від 23 листопада 2018 року №2629 «Про державний бюджет
України на 2019 рік» встановлено розміри прожиткового мінімуму для різних
груп населення та розмір мінімальної заробітної плати.
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Ці показники впливають на розміри соціальних виплат, мінімальних
пенсій, а також податкових соціальних пільг.
З 1 липня 2019 року встановлюються нові розміри прожиткового
мінімуму на одну особу у розрахунку на місяць у сумі 1936 гривень.
Для основних соціальних і демографічних груп населення з 1 липня 2019
року встановлено такі показники:
для дітей віком до 6 років − 1699 грн.;
для дітей віком від 6 до 18 років − 2118 грн.;
для працездатних осіб – 2007 грн.;
для осіб, які втратили працездатність − 1564 гривні.
Мінімальна заробітна плата на 1 січня 2019 року складає: у місячному
розмірі – 4173 грн., у погодинному розмірі − 25,13 гривень.
Станом на 1 липня 2019 року мінімальна заробітна плата не
змінюється.
Звертаємо увагу: мінімальна заробітна плата є державною соціальною
гарантією, обов’язковою на всій території України для підприємств усіх форм
власності і господарювання та фізичних осіб, які використовують працю
найманих працівників, за будь-якою системою оплати праці.
При купівлі електромобіля
22 травня 2019 року набрав чинності Закон України від 16.05.2019
N 2725-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку з
прийняттям Закону України "Про електронні довірчі послуги"" (далі – Закон №
2725).
З метою приведення законодавства України у відповідність із Законом
України "Про електронні довірчі послуги" Законом № 2725 вносяться зміни
до Податкового кодексу України, зокрема:
- щодо тимчасового, до 31 грудня 2022 року, звільнення від
оподаткування податком на додану вартість операцій із ввезення на митну
територію України та з постачання на митну територію України
транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами (одним
чи декількома), що зазначені у товарній підкатегорії 8703 90 10 10 згідно з
УКТ ЗЕД (в тому числі вироблених в Україні), а також операції із ввезення на
митну територію України товарів, зазначених у товарних підкатегоріях 8502
31 00 00, 8541 40 90 00, 8504 40 88 00 згідно з УКТ ЗЕД – підкатегорію
"8504230000 - трансформатори з рідким діелектриком потужністю понад
10000 кВ А" виключено.
Щодо запровадження системи електронного адміністрування
реалізації пального та спирту етилового
Відповідно до п. 23 підрозділу 5 розділу XX «Перехідні положення»
Податкового кодексу України (далі – ПКУ) накладні/розрахунки коригування,
складені до 30 червня 2019 року (включно), реєструються в Єдиному реєстрі
акцизних накладних до 15 липня 2019 року (включно). Розподіл обсягів
залишків пального, що обліковуються у платників податку в системі
електронного
адміністрування
реалізації
пального,
між
акцизними
складами/акцизними складами пересувними, здійснюється на підставі
акцизних накладних у двох примірниках, складених з 16 до 20 липня 2019
року (включно) платниками податку та суб’єктами господарювання, які з 1
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липня 2019 року не підпадають під визначення платників податку відповідно
до пункту 212,1 статті 212 ПКУ, та реєстрації таких примірників у Єдиному
реєстрі акцизних накладних:
- перших примірників – особою, що складала акцизну накладну, з 16 до
20 липня 2019 року (включно);
- других примірників – отримувачем пального – розпорядником
акцизного складу з 16 до 22 липня 2019 року (включно).
Для врахування можливості врахування в системі електронного
адміністрування пального та спирту етилового обсягів пального, ввезеного на
митну територію України до 1 липня 2019 року, необхідно імпортерам
пального щодо доцільності оформлення до 15 липня 2019 року додаткових
декларацій до тимчасових митних декларацій, пальне за якими було
випущено в митний режим до 30 червня 2019 року.
Більш детально про це
у листі ДФС України від 25.06.2019
№19991/7/99-99-12-03-03-17.
З 01 липня посилки в Україну із-за кордону
оподатковуватимуться по-новому
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області інформує, що з 01
липня 2019 набирають чинності зміни до Податкового кодексу України, які
змінюють оподаткування посилок із-за кордону.
Відтепер, якщо вартість товарів у посилці сумарно перевищує 100 євро,
фізичні особи - одержувачі таких посилок зобов’язані сплатити податок на
додану вартість та мито. До 01 липня така вартісна межа становила 150
євро.
Введені зміни
стосуються
товарів у міжнародних і експресвідправленнях на митну територію України, сумарна вартість яких понад 100
євро для одного отримувача в одній посилці від одного відправника одному
одержувачу - фізичній особі.
Для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців порогова вартість
лишилась на рівні 150 євро.
Одержувачі посилок – фізичні особи сплачуватимуть ПДВ за ставкою
20% і мито за ставкою 10% від суми, що перевищує 100 євро.
З метою розрахунку суми застосовуватиметься курс НБУ, що
встановлений на початок дня подання контролюючому органу митної
декларації або визначення податкових зобов’язань.

Роз’яснення законодавства
Останній день сплати єдиного внеску ФОП - платниками ЄП
за ІІ квартал - 19 липня 2019 року
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області нагадує фізичним
особам - підприємцям, що ФОП - платники єдиного внеску, і ті, що
перебувають на загальній системі оподаткування так і ті, що обрали
спрощену систему оподаткування зі сплатою єдиного податку, зобов’язані
сплачувати
єдиний
внесок,
нарахований
за календарний
квартал,
до 20 числа місяця, наступного за кварталом, за який сплачується єдиний
внесок (абз.3 част.8 ст. 9 Закону №2464).
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Фізичні особи – підприємці можуть сплачувати єдиний внесок у вигляді
авансового платежу у розмірі, який самостійно визначили, до 20 числа
кожного місяця поточного кварталу. При цьому суми єдиного внеску,
сплачені у вигляді авансових платежів, враховуються платником при
остаточному розрахунку, який здійснюється ним за календарний квартал,
до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом.
Останнім днем сплати ЄВ приватними підприємцями - платниками
єдиного внеску за ІІ квартал 2019 року є 19 липня поточного року.
Нагадуємо, що ФОП обчислюють суму єдиного внеску для себе
самостійно, при цьому розмір єдиного внеску не може бути меншим ніж
мінімальний страховий внесок на місяць - 918,06 грн.
Вчасно сплачуйте податки : арешту коштів на рахунках платника
податків не уникнути
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області нагадує платникам
податків, що з 01.01.2017 року набрав чинності Закон України від
21.12.2016 №1797-VІІІ Про внесення змін до Податкового кодексу України
щодо покращення інвестиційного клімату в Україні, який вніс зміни до
Податкового кодексу України, зокрема пункт 95.5 статті 95 було доповнено
абзацами другим - шостим такого змісту:
«У разі якщо податковий борг виник у результаті несплати грошового
зобов'язання та/або пені, визначених платником податків у податковій
декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому
органу в установлені цим Кодексом строки, стягнення коштів за рахунок
готівки, що належить такому платнику податків, та/або коштів з
рахунків такого платника у банках здійснюється за рішенням
керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого
органу без звернення до суду, за умови якщо такий податковий борг
перевищує 5 мільйонів гривень та не сплачується протягом 90 календарних
днів, наступних за останнім днем граничного строку його сплати, та
відсутні зобов'язання держави щодо повернення такому платнику податків
помилково та/або надміру сплачених ним грошових зобов'язань.
У таких випадках:
– рішення про стягнення коштів з рахунків такого платника податків у
банках є вимогою стягувача до боржника, що підлягає негайному та
обов'язковому виконанню шляхом ініціювання переказу у платіжній системі
за правилами відповідної платіжної системи;
– рішення про стягнення готівкових коштів вручається такому
платнику податків і є підставою для стягнення.
За інформацією спеціалістів управління податкового боргу під час
проведення комплексу заходів щодо погашення податкових зобов’язань
боржників, останнім часом, поширилась практика перешкоджання діям
податкових керуючих під час виконання ними своїх обов’язків.
Однак, варто нагадати:
відповідно до до п. 20.1.32 статті 20 Податкового кодексу
України контролюючий орган звертається до суду, якщо платник
податків
перешкоджає
виконанню
податковим
керуючим
повноважень,
визначених
Податковим
кодексом
України,щодо
зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків шляхом
накладення арешту на цінні папери та/або кошти та інші цінності такого
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платника податків, що знаходяться в банку (крім операцій з видачі
заробітної плати та сплати податків, зборів, єдиного внеску, а також
визначених контролюючим органом грошових зобов’язань платника
податків, погашення податкового боргу).
Декларації екологічного податку
Суб’єкт господарювання, який має кілька стаціонарних джерел
забруднення (у тому числі у разі здійснення викидів двоокису вуглецю) або
місць розміщення відходів в межах кількох населених пунктів (сіл, селищ або
міст) або за їх межами (різні коди згідно з Класифікатором об’єктів
адміністративно-територіального устрою України (далі – коди КОАТУУ)), які
обслуговуються
одним
контролюючим
органом,
подає
до
такого
контролюючого органу одну Податкову декларацію екологічного податку (далі
– Декларація) та додатки до неї:
один додаток 1, який включає інформацію про викиди двоокису вуглецю
всіма належними йому джерелами забруднення, на яких здійснюються
викиди двоокису вуглецю, із зазначенням у полі 6 Декларації «Доповнення до
Податкової декларації за довільною формою» окремими рядками інформації
про фактичні викиди двоокису вуглецю відповідними джерелами
забруднення (за кожним кодом КОАТУУ) з початку року (в тому числі за
звітний квартал);
по кожному коду КОАТУУ окремий додаток 1 – в частині викидів інших
забруднюючих речовин (за винятком двоокису вуглецю);
по кожному коду КОАТУУ окремий додаток 3 – в частині розміщення
відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах.
Що являється підставою для відмови у реєстрації платником
єдиного податку
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області повідомляє, що
згідно з пп.291.5.8 п.291.5 ст.291 Податкового кодексу України не можуть
бути платниками єдиного податку першої - третьої груп платники податків,
які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають
податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок
дії обставин непереборної сили.
Однією з підстав для контролюючих органів при прийнятті рішення про
відмову у реєстрації фізичної особи - підприємця платником єдиного податку
є наявність у такого платника податків податкового боргу зі сплати податків
та зборів, за якими визначені грошові зобов'язання, в тому числі, які не
пов'язані із здійсненням господарської діяльності.
Контролюючий орган може анулювати реєстрацію платником єдиного
податку шляхом виключення з Реєстру платників єдиного податку за своїм
рішенням у разі наявності у платника єдиного податку податкового боргу на
кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів (пп.3
п.299.10 ст.299 Податкового кодексу України).
Таке виключення з Реєстру платників єдиного податку здійснюється в
останній день календарного місяця, в якому закінчився граничний строк
погашення податкового боргу.
Інформацію про наявність податкового боргу можна отримати за
допомогою електронних сервісів ДФС України, які розташовані на головній
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сторінці веб-порталу ДФС, або в «Електронному кабінеті», вхід до якого
здійснюється за адресою: http://cabinet.sfs.gov.ua.
Оновлення інформації на веб-порталі ДФС щодо стану розрахунків
платника податків з бюджетом (зокрема, про наявність заборгованості)
відбувається щоденно, крім вихідних та святкових днів, після проведення
розрахунків зведених показників в центральній базі даних за результатами
попереднього банківського дня.
Щодо оподаткування путівок на відпочинок
Нагадуємо громадянам, що відповідно ст. 165 Податкового кодексу
України (далі ПКУ) визначено доходи, які не включаються до розрахунку
загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку,
зокрема вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у тому
числі на реабілітацію інвалідів, на території України платника податку та/або
членів його сім’ї першого ступеня споріднення, які надаються його
роботодавцем-платником податку на прибуток підприємств безоплатно або із
знижкою (у розмірі такої знижки) один раз на календарний рік, за умови, що
вартість путівки (розмір знижки) не перевищує 5 розмірів мінімальної
заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового (звітного) року, у 2019
році ця сума складає 20865 грн.
Членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення для цілей
розд. IV ПКУ вважаються її батьки, її чоловік або дружина, діти такої
фізичної особи, у тому числі усиновлені .
Отже, доходи, отримані платниками податку фізичними особами, у
вигляді вартості путівки на відпочинок на території України членів їх сімей
першого ступеня споріднення (дітей), наданих їм роботодавцем – платником
податку на прибуток підприємств, не оподатковуються податком на доходи
фізичних осіб і військовим збором у разі дотримання вимог ст. 165 ПКУ.
Якщо вартість путівки (розмір знижки) перевищує встановлений
граничний розмір доходу, то податковий агент під час нарахування (виплати)
такого доходу зобов’язаний, за рахунок платника податку, утримати податок
на доходи фізичних осіб із загальної вартості наданої путівки.
Щодо нарахування єдиного соціального внеску, то відповідно до п.п 2.3.4
розд. 2 Інструкції №5 визначено, що вартість путівок працівникам та членам
їхніх сімей на лікування та відпочинок, екскурсії або суми компенсацій,
видані замість путівок за рахунок коштів підприємства (крім випадків,
указаних у п. 3.2 розд. 3 Інструкції №5), входять до фонду оплати праці у
складі інших заохочувальних та компенсаційних виплат. Отже, вартість
путівки, яка надається підприємством працівнику, є базою нарахування
ЄСВ.
Заява про реєстрацію РРО в електронному вигляді
Для реєстрації РРО суб’єкт господарювання подає до фіскального органу
за основним місцем обліку заяву про реєстрацію реєстраторів розрахункових
операцій за формою № 1-РРО (дод. 1 до Порядку реєстрації та застосування
реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації
розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженого наказом МФУ від
14.06.2016 № 547).
Реєстраційну заяву за ф. № 1-РРО суб’єкт господарювання може подати
через приватну частину електронного кабінету, розміщеного на офіційному
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веб-порталі
ДФС
за
посиланням:
https://cabinet.sfs.gov.ua/login,
з
дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та
електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».
Вхід до приватної частини Електронного кабінету здійснюється
виключно після проходження електронної ідентифікації онлайн з
використанням кваліфікованого електронного підпису.
У розділі «Заяви, запити для отримання інформації» приватної частини
Електронного кабінету необхідно створити документ за формою «J1311401 –
Заява про реєстрацію реєстраторів розрахункових операцій за формою № 1РРО».
При заповненні реєстраційної заяви за ф. № 1-РРО у розд. 5 «Сфера
застосування відповідно до Державного реєстру РРО» платник обирає
потрібну інформацію щодо сфери застосування РРО з довідника в
спливаючому вікні за посиланням: «розд. 5 «Сфера застосування відповідно
до Державного реєстру РРО»/«Пошук у довіднику»/«код» та «назва» сфери
застосування РРО».
Підприємство сплачує за навчання студента. Умови, за яких такі
суми не оподатковуються
До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника
податку, з метою оподаткування податком на доходи фізичних осіб, не
включається сума, сплачена будь-якою юридичною або фізичною особою на
користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів за
здобуття освіти, за підготовку чи перепідготовку платника податку, але не
вище трикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня звітного (податкового) року за кожний повний або
неповний місяць навчання, підготовки чи перепідготовки такої фізичної
особи.
Отже, умови звільнення від оподаткування податком на доходи фізичних
осіб і військовим збором:
- сума за здобуття освіти, підготовку чи перепідготовку, сплачена
вітчизняним вищим і професійно-технічним навчальним закладам;
- сума, що у 2019 році не перевищує 12 519 грн за повний або неповний
місяць навчання (3 х 4173 грн).
Вартість навчання, що перевищує зазначену суму, оподатковується
податком на доходи фізичних осіб (за ставкою 18%) і військовим збором (за
ставкою 1,5%) на загальних підставах.
У податковому розрахунку за формою 1 ДФ сума, сплачена за навчання,
відображається під ознакою доходу " 145".
Зазначена норма передбачена п.п 165.1.21. ст. 165 Податкового кодексу
України.
Надання поворотної фінансової допомоги платником податку на
прибуток. На що звернути увагу
Для платників податку на прибуток, які враховують різниці, об’єктом
оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з
України та за її межами, який визначається шляхом коригування
фінансового результату до оподаткування, визначеного у фінансовій звітності
відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або
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міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають
відповідно до положень Податкового кодексу.
Фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на
суму перерахованої безповоротної фінансової допомоги особам, що не є
платниками податку на прибуток (крім фізичних осіб), та платникам податку,
які оподатковуються за ставкою 0 відсотків відповідно до п. 44 підрозд. 4
розді. XX Податкового кодексу, крім безповоротної фінансової допомоги
перерахованої
неприбутковим
організаціям,
внесеним
до
Реєстру
неприбуткових установ та організацій на дату такого перерахування коштів.
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.
Якщо протягом визначеного строку платник не повертає поворотну
фінансову допомогу, то така допомога для цілей оподаткування вважається
безповоротною.
Отже, якщо особа, що не є платником податку (крім фізичної особи) або
платник податку, який оподатковується за ставкою 0 відсотків, протягом
визначеного строку не повертає поворотну фінансову допомогу, то така
допомога вважається безповоротною.
В такому випадку платником податку на прибуток–надавачем
здійснюється коригування фінансового результату до оподаткування
відповідно на суму наданої ним поворотної фінансової допомоги.
Разом з тим, коригування фінансового результату до оподаткування на
суму безповоротної фінансової допомоги, наданої іншому платнику податку
на прибуток на загальних підставах, не передбачено. Такі операції
відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку.
Зазначена норма передбачена 14.1.257 ст. 14, п.п. 134.1.1 ст. 134, п.п.
140.5.10 ст. 140 Податкового кодексу.
Застосування РРО підприємцями – платниками єдиного податку
при перевищенні доходу понад 1 млн. грн.
Реєстратори
розрахункових
операцій
(РРО)
не
застосовуються
підприємцями–платниками єдиного податку другої – четвертої груп
незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом
календарного року не перевищує 1 млн грн. У разі перевищення в
календарному році зазначеного обсягу застосування РРО є обов’язковим.
РРО повинен застосовуватись з першого числа першого місяця кварталу,
наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується у всіх
наступних податкових періодах протягом реєстрації суб’єкта господарювання
як платника єдиного податку.
При цьому зазначена норма не поширюються на платників єдиного
податку, які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що
підлягають гарантійному ремонту, а також лікарських засобів та виробів
медичного призначення.
Тобто, у разі реалізації технічно складних побутових товарів, що
підлягають гарантійному ремонту, а також лікарських засобів та виробів
медичного призначення, платники єдиного податку незалежно від обсягу
доходу зобов’язані застосовувати РРО на загальних підставах.
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Доходом платника єдиного податку для підприємця є дохід, отриманий
протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або
безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі.
При цьому до доходу не включаються отримані пасивні доходи у вигляді
процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також
доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить
на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській
діяльності.
Підприємці – платники єдиного податку повинні забезпечити ведення
книги обліку доходів та витрат шляхом щоденного, за підсумками робочого
дня, відображення отриманих доходів.
Отже, підприємці – платники єдиного податку другої – четвертої груп, які
здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі
(із застосуванням платіжних карток, чеків, жетонів тощо) при продажу
товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг,
для визначення необхідності застосування РРО повинні самостійно визначити
у звітному податковому році перевищення обсягу доходу понад 1 млн грн.
Такий обсяг визначається з урахуванням всіх доходів, які включаються
до складу доходу платника єдиного податку – підприємця.
Зазначена норма передбачена п.п. 292.1.1, п. 292.3 ст. 292, п. 296.1 ст.
296, п. 296.10 ст. 296 Податкового кодексу.
Поворотна фінансова допомога у платника податку на прибуток
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.
Для платників податку на прибуток, які враховують різниці, об'єктом
оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток із джерелом
походження з України та за її межами, який визначається шляхом
коригування фінансового результату до оподаткування, визначеного у
фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової
звітності, на різниці.
При цьому, Податковим кодексом не передбачено коригування
фінансового результату до оподаткування на різниці на суми поворотної
фінансової допомоги, наданої/отриманої платником податку на прибуток.
Такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку
при формуванні фінансового результату.
Тобто, отримання поворотної фінансової допомоги не відображається у
складі доходів і витрат, отже не впливає на фінансовий результат,
визначений за правилами бухгалтерського обліку, і, як наслідок, не впливає
на об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств.
Разом з тим, якщо поворотна фінансова допомога прощена надавачем,
то оскільки вона отримувачем не підлягає поверненню, то включається до
його доходів звітного періоду.
Отже дохід, визначений у бухгалтерському обліку, отриманий в
результаті прощення поворотної фінансової допомоги, збільшує об’єкт
оподаткування податком на прибуток підприємств.
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Зазначена норма передбачена п.п. 14.1.257 ст. 14; п.п. 134.1.1 ст. 134
Податкового кодексу; п. 5 П (С) БО 11 «Зобов’язання», затвердженого наказом
МФУ від 31.01.2000 №20.
Грошова форма розрахунків платників єдиного податку
Платники єдиного податку першої - третьої груп повинні здійснювати
розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги)
виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).
Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження
коштів у грошовій (готівковій або безготівковій) формі.
Тобто, у платників єдиного податку обсяг доходів розраховується за
датою надходження коштів у грошовій формі.
Бартерна (товарообмінна) операція – це господарська операція, яка
передбачає проведення розрахунків за товари (роботи, послуги) у негрошовій
формі в рамках одного договору.
Відступлення права вимоги – це операція з переуступки кредитором прав
вимоги боргу третьої особи новому кредитору з попередньою чи наступною
компенсацією вартості такого боргу кредитору або без такої компенсації.
Оскільки укладення договору переуступки прав вимоги боргу
платниками єдиного податку є формою розрахунку за договором купівліпродажу товарів (робіт, послуг) не в грошовій формі, то здійснення такої
операції не дає права застосовувати спрощену систему оподаткування.
Також платники єдиного податку першої-третьої груп не мають права
здійснювати бартерні операції (погашати заборгованість іншим способом,
крім грошового).
Зазначена норма передбачена п.п. 14.1.10, п.п. 14.1.255 ст. 14; п. 291.6
ст. 291; п. 292.6 ст. 292 Податкового кодексу України.
Особливості
звітування
новоствореним
підприємцем,
зареєстрованим платником єдиного податку 2 групи
Зареєстровані в установленому порядку підприємці, які до закінчення
місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання
спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої
для 2-ї групи, вважаються платниками єдиного податку з першого числа
місяця, наступного за місяцем, у якому відбулася державна реєстрація.
Тобто, новостворена фізична особа – підприємець є платником єдиного
податку з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулася
державна реєстрація.
Доходи, отримані у якості платника єдиного податку, включаються до
податкової декларації платника єдиного податку (форма, затверджена
наказом МФУ від 17.03.17 №369, яка подається у строки, встановлені для
річного податкового періоду, - протягом 60 календарних днів, що настають за
останнім днем звітного (податкового) року.
Але, у період від дати державної реєстрації до переходу на спрощену
систему оподаткування підприємець перебуває на загальній системі
оподаткування, і як наслідок, доходи, отримані новоствореною особою у цей
період, оподатковуються на загальних підставах.
Підприємці,
які
здійснюють
діяльність
на
загальній
системі
оподаткування, подають податкову декларацію за місцем своєї податкової
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адреси за результатами календарного року протягом 40 календарних днів, що
настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.
Форму декларації про майновий стан і доходи затверджено наказом МФУ
від 02.10.2015 № 859 зі змінами.
Тобто, новостворений підприємець за період від дати державної
реєстрації до дати переходу на спрощену систему оподаткування, коли він
перебуває на загальній системі оподаткування, подає податкову декларацію
за звітний період, який дорівнює календарному року протягом 40
календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного року.
Зазначена норма передбачена п.п. 49.18.5 ст. 49, п. 177.5 ст. 177, п.п.
298.1.2 ст. 298 Податкового кодексу України.
Підприємство – платник єдиного податку порушує умови
перебування на спрощеній системі оподаткування. Які наслідки?
Платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату інших податків
і зборів, визначених Податковим кодексом, у таких випадках та в строки:
- у разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу
доходу платниками єдиного податку третьої групи - з першого числа місяця,
наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке
перевищення;
- у разі застосування платником єдиного податку іншого способу
розрахунків, ніж в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій), - з
першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому
допущено такий спосіб розрахунків;
- у разі здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати
спрощену
систему
оподаткування,
або
невідповідності
вимогам
організаційно-правових форм господарювання - з першого числа місяця,
наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі
види діяльності або відбулася зміна організаційно-правової форми;
- у разі здійснення видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників
єдиного податку, - з першого числа місяця, наступного за податковим
(звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності;
- у разі наявності податкового боргу на кожне перше число місяця
протягом двох послідовних кварталів - в останній день другого із двох
послідовних кварталів.
Крім того, платники єдиного податку можуть самостійно відмовитися від
спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших
податків і зборів, з першого числа місяця, наступного за податковим
(звітним) кварталом, у якому подано заяву щодо відмови від спрощеної
системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і
зборів.
Для
відмови
від
спрощеної
системи
оподаткування
суб’єкт
господарювання не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового
календарного кварталу (року) подає до контролюючого органу заяву.
Зазначена норма передбачена п.п. 298.2.1 - п.п. 298.2.3
ст. 298
Податкового кодексу України.
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Застосування штрафів у разі зберігання пального без ліцензії
відтерміновано
01.07.2019 набрав чинності Закон України від 06.06.2019 № 2744-VIII
«Про внесення зміни до статті 18 Закону України «Про державне регулювання
виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних
напоїв та тютюнових виробів».
Відповідно до Закону №2744 застосування до суб'єктів господарювання
фінансової санкції у вигляді штрафу у разі зберігання пального без наявності
відповідної ліцензії відтерміновано до 31 грудня 2019 року.
Закон № 2744 опубліковано в офіційному виданні «Голос України»
25.06.2019 №117.
За якою формою подається заява для реєстрації платниками
акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового та/або
акцизних складів?
Особи, які з 01.07.2019 здійснюватимуть реалізацію пального або спирту
етилового, підлягають обов’язковій реєстрації як платники акцизного податку
та до 01.07.2019 мають зареєструвати усі акцизні склади, розпорядниками
яких вони є.
Реєстрація платника податку здійснюється на підставі подання особою
не пізніше ніж за три робочі дні до початку здійснення реалізації пального
або спирту етилового заяви про реєстрацію платника акцизного податку з
реалізації пального або спирту етилового та/або акцизних складів, форма якої
затверджується МФУ.
Заява складається та подається з використанням засобів електронного
зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів у сфері
електронного документообігу та електронних довірчих послуг.
Проект форми Заяви оприлюднений на сайті Мінфіну в розділі «Аспекти
роботи/Законодавство/Регуляторна активність/Проекти регуляторних актів
для обговорення 2019/Проект наказу Мінфіну «Про затвердження форм
заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального або
спирту етилового та/або акцизних складів, акцизної накладної, розрахунку
коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування)
залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту
етилового, Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування
акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального,
заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового».
Рекомендована форма Заяви розміщена на офіційному вебпорталі ДФС
(ftp://ftp.sta.gov.ua/reestr_form_zvitnyh_dokymentiv/j1304101.arj)
та,
починаючи з 19.06.2019, може застосовуватись для реєстрації, у тому числі в
Електронному кабінеті.

Законодавство щодо ЄСВ
Щодо боргу з єдиного внеску у підприємця
Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника. Розстрочення та
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відстрочення
заборгованості
по
сплаті
єдиного
внеску
чинним
законодавством не передбачено.
Нагадаємо: 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, встановленої
Законом. При цьому, сума ЄВ 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, встановлених законом на місяць, за який нараховується заробітна
плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця.
Питання
забезпечення
збору
та
обліку
єдиного
внеску
на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, умови та порядок його
нарахування і сплати регулює Закон України від 08.07.2010 № 2464 «Про збір
та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування».
Внутрішнє сумісництво: як відобразити у звіті ЄСВ
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області нагадує, що для
працівників, які виконують на одному тому самому підприємстві, в установі,
організації поряд зі своєю основною роботою за трудовим договором ще й
роботу за сумісництвом або за договором цивільно-правового характеру, при
розрахунку бази нарахування ЄСВ враховується сукупний дохід зазначеного
працівника за місяць.
При цьому якщо загальна сума заробітної плати (включаючи заробітну
плату за сумісництвом) або заробітна плата за трудовим договором та
винагорода за цивільно-правовим договором не перевищує розміру
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який
нараховується заробітна плата (дохід), сума ЄСВ розраховується з мінімальної
заробітної плати.
У таблиці 6 форми № Д4 за наявності декількох рядків щодо однієї
застрахованої особи кількість календарних днів перебування у трудових або
цивільно-правових відносинах протягом звітного місяця зазначається лише в
одному, а саме у тому, в якому зазначаються дані про суми заробітної плати.

Головне управління ДФС у Запорізькій області
Ліцензування продажу алкоголю і тютюну додало місцевим
бюджетам Запоріжжя майже 17 мільйонів
З початку року за право реалізації алкогольних напоїв і тютюнових
виробів запорізькі компанії та підприємці сплатили до місцевих бюджетів
близько 17 мільйонів гривень. Усього протягом січня-травня фіскальна
служба області видала 4180 відповідних ліцензій.
Зокрема, для роздрібної торгівлі алкогольною продукцією суб'єкти
господарювання отримали 2414 ліцензій, для продажу тютюну – 1766
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дозволів. Крім того, продовжено термін дії 4807 документів, призупинено 310
та анульовано 815. Отже, загальна кількість діючих ліцензій склала 8048.
Усього за п'ять місяців підприємства і фізичні особи-підприємці, які
вроздріб торгують підакцизними товарами, спрямували до скарбниць громад
58,5 мільйона гривень акцизного податку. Його ставка складає 5 відсотків від
вартості реалізованої продукції.
У сфері продажу алкоголю і тютюнових виробів у січні-травні фахівці
фіскальної служби регіону провели 273 перевірки. За виявлені порушення до
суб'єктів господарювання застосовані фінансові санкції у вигляді штрафів на
загальну суму 4 мільйони 159 тисяч гривень.
У громадянки Росії митники виявили незадекларовану валюту
Вчора у запорізькому аеропорту, відлітаючи рейсом до Мінська, одна із
пасажирок рейсу вирішила пройти митний контроль за спрощеним режимом,
без заповнення митної декларації. Обравши "зелений коридор", громадянка
Російської Федерації засвідчила, що не перевозить обмежені до переміщення
через митний кордон предмети або цінності.
Натомість під час проведення митного контролю співробітники митниці
виявили в її ручній поклажі іноземну валюту, яка знаходилась без ознак
приховування. Сума, що перевищує дозволену до переміщення без
декларування, склала 4100 доларів США.
Таким чином, вона порушила вимоги постанови НБУ від 02.01.2019 № 3
"Про затвердження Положення про транскордонне переміщення валютних
цінностей" та порядок проходження митного контролю в зонах (коридорах)
спрощеного митного контролю. Валюта в установленій нормі для усного
декларування (еквівалент 10000 ЄВРО) повернута громадянці.
За даним фактом складено протокол за ст. 471 Митного кодексу України.
Десять тисяч запорізьких платників отримали у фіскальній службі
ключі для користування діджитал-послугами ДФС
За перше півріччя фіскальна служба Запорізької області видала
платникам податків майже 26 тисяч кваліфікованих сертифікатів відкритих
ключів.
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій
області Валерій Манько, фахівці відділів Акредитованого центру сертифікації
ключів надали послуги десятьом тисячам відвідувачам. Щомісячно за
безкоштовними електронними ключами до фіскальної служби регіону
звертаються півтори тисячі платників, зокрема, представники бізнесу,
посадові особи організацій, держслужбовці та інші.
Керівник фіскальної служби області наголосив, що за допомогою
кваліфікованих сертифікатів від ДФС можна не тільки подавати звітність до
контролюючих органів, а й отримувати десятки діджитал-послуг фіскальної
служби. Зокрема, Електронний кабінет надає доступ до перегляду податкової
інформації, листування з органами ДФС, реєстрації громадян у Державному
реєстрі фізосіб, а також замовлення довідок та багато інших сервісів.
Докладна інформація про кваліфіковані сертифікати відкритих ключів –
на
сайті
АЦСК
Інформаційно-довідкового
департаменту
ДФС:
http://acskidd.gov.ua.
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Боротьба з корупцією починається з профілактики
З початку року фахівці відділу з питань запобігання та виявлення
корупції Головного управління ДФС у Запорізькій області провели 26 лекцій
на антикорупційну тематику.
Також з майбутніми працівниками фіскальної служби регіону було
проведено відповідну роз’яснювальну роботу: 94 кандидати, які претендують
на зайняття вакантних посад у ГУ ДФС у Запорізькій області пройшли
«інструктаж» щодо необхідності дотримання вимог закону "Про запобігання
корупції".
Крім того, співробітники відділу виявили 13 порушень вимог закону "Про
запобігання корупції", більшість з яких стосувалися звітування працівниками
фіскального відомства регіону про майновий стан та доходи. Зокрема,
неподання та несвоєчасного подання декларації до Єдиного державного
реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування, не надання повідомлень про суттєві зміни у
майновому стані при отриманні одноразового доходу, що перевищує 50
прожиткових мінімумів, а також подання недостовірних даних. Інформація
про ці та інші порушення була направлена до спеціально уповноважених
суб’єктів у сфері протидії корупції.

