Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області повідомляє
Про податкові новації платникам Осипенківської ОТГ
Фахівці Бердянського управлінням ГУ ДФС у Запорізькій області
прийняли участь у семінар-нараді з платниками податків Осипенківської
об’єднаної територіальної громади. Серед присутніх були і представники
Бердянської районної державної адміністрації: перший заступник голови
Ніна Борщова та голова Бердянської райради Жанна Васильчик.
До складу Осипенківської ОТГ входять села розташовані на Азовському
узбережжі, отже начальник Бердянського управління Оксана Федорова
акцентувала
увагу
присутніх
на
новаціях
законодавства
щодо
адміністрування туристичного збору.
Також обговорювалися питання легалізації трудових відносин та
неприпустимості допуску до роботи найманих працівників без оформлення
трудових відносин. Фахівці Бердянського управління роз’яснювали порядок
оподаткування доходів громадян, які одноосібно обробляють земельні ділянки
(паї) та реалізовують власну сільськогосподарську продукцію.
Окремо
увагу
учасників
зустрічі
зосередили
на
питаннях
адміністрування земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки для сільськогосподарських товаровиробників, умов
перебування на спрощеній системі оподаткування громадян, які одноосібно
обробляють земельні ділянки (паї) тощо.
Наприкінці засідання перший заступник голови Ніна Борщова
наголосила, що всі здобутки Бердянського району є результатом спільної
роботи усіх відомчих органів та бізнес спільноти. Адже тільки спільними
зусиллями можливо досягти максимального результату у наповненні бюджетів
місцевих громад.
Платники Бердянського управління сплатили
майже 20 мільйонів гривень військового збору
З початку року від платників Бердянського управління Головного
управління ДФС у Запорізькій області на підтримку української армії
надійшло 19,9 млн грн військового збору. Як зазначила начальник
Бердянського управління Оксана Федорова, це на 2,2 млн грн, або на 12,2
відс. більше минулорічних надходжень за відповідний період. Торік у січні червні на потреби армії було спрямовано 17,8 мільйона. У червні цього року
сплачено 4 мільйони гривень.
Також посадовець нагадала, що загалом справляння військового збору на
реформування Збройних Сил України розпочато 3 серпня 2014 року. Як і
минулими роками, ставка «податку на армію» складає 1,5 відсотки від об’єкта
оподаткування. Його платниками є фізичні особи - резиденти та нерезиденти,
які отримують доходи в Україні. Відповідальними за утримання
(нарахування) і сплату (перерахування) військового збору в бюджет є
роботодавці, що виплачують доходи у вигляді заробітної плати на користь
платника податків та податкові агенти ./для оподатковуваних інших доходів
із джерела їх походження в Україні).
Оподаткуванню військовим збором підлягають також доходи, які
платник отримав згідно з цивільно-правовими договорами (договори підряду)
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за виконання робіт (надання послуг), сума яких відображається в акті
приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг). У цьому випадку
відповідальною особою за нарахування та сплату збору до бюджету є
податковий агент, який зобов’язаний забезпечувати виконання податкових
зобов'язань у формі та спосіб, визначених статтею 176 Податкового кодексу
України.
Крім того, військовий збір стягується з виграшу в державну та
недержавну грошову лотерею, виграшу гравця, отриманого від організатора
азартної гри.
Оксана Федорова: більше 34 мільйонів гривень податку на прибуток –
вклад платників Бердянського управління у державну казну
За перше півріччя 2019 року бердянські і приморські підприємства
спрямували до зведеного бюджету України 34,4 млн грн податку на прибуток.
При цьому, як повідомила начальник Бердянського управління ГУ ДФС у
Запорізькій області Оксана Федорова, місцеві бюджети отримали 6 млн грн, з
яких 2,2 млн грн податку на прибуток сплатили комунальні підприємства.
Нагадаємо, що порядок обчислення та сплати податку на прибуток
підприємств визначено ст.137 Податкового кодексу України. Податок
нараховується платником самостійно за ставкою, визначеною ст.136 цього
Кодексу, від бази нарахування, визначеної згідно зі ст. 135 цього Кодексу.
Базова (основна) ставка податку на прибуток становить 18 відсотків.

Новини законодавства
До уваги платників податків: етапи запровадження системи
електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового
ДФС
України
на
офіційному
веб-порталі
за
посиланням
http://sfs.gov.ua/nove-pro-podatki--novini-/383793.html повідомила,
що
Законом України від 23 листопада 2018 року № 2628-VIII «Про внесення змін
до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України
щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і
зборів» передбачено поетапне запровадження системи електронного
адміністрування реалізації пального та спирту етилового (далі – СЕРП та СЕ),
зокрема:
● з 01 до 15 липня 2019 року (включно) здійснюється формування
обсягу залишку пального для перенесення з діючої до 1 липня 2019 року
системи СЕАРП до нової системи СЕАРП та СЕ та реєстрація акцизних
накладних / розрахунків коригування, складених до 30 червня 2019 року (в
системі СЕАРП) – за формами, затвердженими наказом Міністерства фінансів
України від 25.02.2016 № 218. Термін реєстрації акцизних накладних /
розрахунків коригування, складених до 30 червня 2019 року (включно) – до
15 липня 2019 року (включно);
● розподіл обсягів залишку пального / спирту етилового між акцизними
складами для формування ліміту пального / спирту етилового, на який
платник може складати акцизні накладні:
► з 16 до 20 липня 2019 року (включно) – реєстрація першого
примірника акцизної накладної, складеної для розподілу пального між
акцизними складами / пересувними акцизними складами;
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► з 16 до 22 липня 2019 року (включно) –
реєстрація
другого
примірника акцизної накладної, складеної для розподілу пального між
акцизними складами / пересувними акцизними складами;
► протягом 20 календарних днів, починаючи з 01 липня 2019
року – врахування в СЕАРП та СЕ обсягів спирту етилового, яке здійснюється
шляхом подання платниками акту проведення інвентаризації спирту
етилового станом на початок дня 01 липня 2019 року.
Рекомендована форма акцизних накладних та розрахунків коригування
для складання цих документів на операції з реалізації пального та спирту
етилового, здійснені з 01 липня 2019 року, розміщена на офіційному вебпорталі ДФС за адресою: www.sfs.gov.ua> Електронні форми документів
>Акцизний податок (рекомендовані форми електронних документів):
- для пального – Акцизна накладна форми «П», Розрахунок коригування
акцизної накладної форми «П»;
- для спирту етилового – Акцизна накладна форми «С», Розрахунок
коригування акцизної накладної форми «С».
Термін реєстрації акцизних накладних / розрахунків коригування,
складених з 01 липня до 31 липня 2019 року (включно) – з 23 липня до 15
серпня 2019 року (включно).
Для врахування в СЕАРП та СЕ обсягів залишку пального, облік якого у
СЕАРП не здійснювався, Порядком електронного адміністрування реалізації
пального та спирту етилового, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 24 квітня 2019 року № 408, передбачено можливість подання
платником без сплати акцизного податку у період з 16 до 20 липня 2019 року
(включно) заявок на поповнення обсягів залишку пального станом на 01
липня 2019 року:
- для обсягів залишку пального, яке станом на 01.07.2019 обліковується у
суб’єктів господарювання, які до 01.07.2019 не підпадали під визначення
платників акцизного податку, а з 01.07.2019 підпадають під таке
визначення. У цьому випадку заявки на поповнення подаються тільки
зазначеними платниками, а вказані у цих заявках обсяги пального можуть
надалі використовуватися виключно для власного споживання або
промислової переробки;
- для обсягів скрапленого газу, придбаного на спеціалізованих аукціонах
для потреб населення відповідно до Порядку організації та проведення
біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного
видобутку і скрапленого газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 16 жовтня 2014 року № 570.
Рекомендовані форми Заявки на поповнення (коригування) залишку
пального та Заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового
також розміщені на офіційному веб-порталі ДФС за адресою: www.sfs.gov.ua >
Електронні форми документів > Акцизний податок (рекомендовані форми
електронних документів).
Обсяги ввезеного на митну територію України у період з 01 до 15 липня
2019 року (включно) пального або спирту етилового обліковуються в СЕАРП
та СЕ у такій послідовності:
► 16 липня 2019 року – зараховуються автоматично на підставі
оформлених належним чином митних декларацій у розрізі платників податку
та умов оподаткування пального або спирту етилового за кожним кодом
товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД;
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►з 16 до 22 липня 2019 року (включно)
–
розподіляються
між
акцизними складами пересувними, що використовуються під час такого
ввезення, на підставі акцизних накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі
акцизних накладних, складених платником податку – розпорядником таких
акцизних складів пересувних.
Затверджено форму заявки на переміщення пального або спирту
етилового транспортними засобами
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області доводить до відома,
що 01.07.2019 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від
08.05.2019 № 188 «Про затвердження форми заявки на переміщення
пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними
складами пересувними, та Порядку її заповнення» (зареєстрований у
Міністерстві юстиції 05.06.2019 за № 579/33550) (далі – Наказ № 188), яким
затверджено:
► форму заявки на переміщення пального або спирту етилового
транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними (далі –
заявка);
► Порядок заповнення заявки на переміщення пального або спирту
етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами
пересувними (далі – Порядок).
Так, такі заявки складають суб’єкти господарювання, які не є
розпорядниками акцизних складів та здійснюють переміщення на митній
території України власного пального або спирту етилового для потреб
власного споживання чи промислової переробки.
Складаються та надсилаються заявки до контролюючого органу в
електронній формі з урахуванням вимог законодавства з питань
документування управлінської діяльності. Заявка заповнюється державною
мовою.
Заявка складається щодо кожної операції з переміщення пального або
спирту етилового із зазначенням кількох транспортних засобів (у разі
потреби).
У заявці передбачено зазначати:
◄ транспортний засіб;
◄ розташування пункту навантаження/розвантаження;
◄ код товару/опис пального або спирту етилового згідно з УКТ ЗЕД;
◄ дату початку/закінчення періоду транспортування.
Порядок складається з двох розділів:
● розділу І «Загальні положення», в якому зазначені вимоги до юридичних
та фізичних осіб, які мають складати заявку, вказано реквізити, які вони
мають заповнити, особливості підписання та передачі заявки до
контролюючого органу.
● розділу ІІ «Складання Заявки та порядок її заповнення», в якому
зазначені особливості заповнення окремих граф заявки.
Звертаємо увагу, що період переміщення пального/спирту етилового не
може перевищувати 30 календарних днів.
Наказ № 188 опубліковано у бюлетені «Офіційний вісник України» від
27.06.2019 № 49.
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Оприлюднено нові довідники
податкових пільг
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області повідомляє, що
05.07.2019 ДФС України станом на 01.07.2019 оприлюднила:
- Довідник податкових пільг № 93/1, що є втратами доходів бюджету;
- Довідник інших податкових пільг № 93/2.
У вищезазначених довідниках надано перелік пільг із податку на
прибуток, плати за землю, ПДВ, акцизного податку, податку на нерухоме
майно, місцевих податків та зборів, державного мита, а також початок та
кінець дії пільг.
Довідники розміщено на офіційному веб-порталі ДФС України за
посиланням: http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki/54005.html
Скасовано штрафні санкції у сфері обігу готівки, передбачені
Указом № 418
23 червня 2019 року набрав чинності Указ Президента України "Про
визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України"
від 20.06.2019 р. № 418/2019, яким скасовано, зокрема, Указ Президента
України від 12 червня 1995 року N 436 "Про застосування штрафних санкцій
за порушення норм з регулювання обігу готівки".
Указ №418/2019 набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування (офіційно опубліковано у виданні «Урядовий кур'єр» від
22.06.2019 р. № 116).
Отже, з 23 червня 2019 року втрачають силу фінансові санкції у вигляді
штрафу за порушення норм обігу готівки, передбачені Указом № 436, а саме:
- за перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касах - у
двократному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки за кожний день;
- за неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне) оприбуткування у
касах готівки - у п'ятикратному розмірі неоприбуткованої суми;
- за витрачання готівки з виручки від реалізації продукції (робіт, послуг)
та інших касових надходжень (крім коштів, отриманих із кас установ банків)
на виплати, що пов'язані з оплатою праці (за винятком екстрених
(невідкладних) обставин - соціальних виплат громадянам на поховання,
допомоги при народженні дитини, одиноким та багатодітним матерям, на
лікування в разі хвороби, компенсацій особам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи), за наявності податкової заборгованості - в
розмірі здійснених виплат;
- за перевищення встановлених строків використання виданої під звіт
готівки, а також за видачу готівкових коштів під звіт без повного звітування
щодо раніше виданих коштів - у розмірі 25 відсотків виданих під звіт сум;
- за проведення готівкових розрахунків без подання одержувачем коштів
платіжного документа (товарного або касового чека, квитанції до
прибуткового ордера, іншого письмового документа), який би підтверджував
сплату покупцем готівкових коштів, - у розмірі сплачених коштів;
-за використання одержаних в установі банку готівкових коштів не за
цільовим призначенням - у розмірі витраченої готівки.
- за невстановлення установами банків лімітів залишку готівки в касах штраф у п'ятдесятикратному розмірі неоподатковуваного мінімуму доходів
громадян за кожний випадок такого невстановлення.
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Роз’яснення законодавства
Отримання повідомлення - рішення про сплату податку на нерухомість
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області повідомляє, що
обчислення суми податку на нерухоме майно з об'єктів житлової та
нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізосіб, здійснюється
фіскальним органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації)
власника такої нерухомості.
До 1 липня поточного року фізособам - платникам податку на майно
контролюючі органи надсилають (вручають) податкові повідомлення рішення (ППР) про нарахування зобов’язань, які протягом 60 днів з дня
вручення ППР платник має сплатити.
З метою своєчасного отримання фізособами ППР у разі зміни їх місця
проживання такі фізособи зобов'язані подавати контролюючим органам
відомості про зміну даних, які вносяться до облікової картки протягом місяця
з дня виникнення таких змін шляхом подання відповідної заяви за формою
та у порядку, визначеними центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до
фіскального органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки
даних щодо: - об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі
їх часток; - розміру загальної площі об'єктів житлової та/або нежитлової
нерухомості; - права на користування пільгою із сплати податку; - розміру
ставки податку; - нарахованої суми податку.
У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та
даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів
документів, контролюючий орган проводить протягом десяти робочих днів
перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове ППР. Попереднє
ППР вважається скасованим (відкликаним).
На сьогодні запроваджено низку електронних сервісів, зокрема щодо
можливості сплати податку на майно з фізичних осіб засобами Електронного
кабінету. Також за допомогою Електронного кабінету платники податків фізичні особи мають можливість перегляду даних, зокрема, щодо: - об’єктів
оподаткування (земельні ділянки, житлові будинки, квартири, садові (дачні
будинки), гаражі, легкові автомобілі); - сформованих ППР та необхідних
платіжних реквізитів органів місцевого самоврядування для сплати податку
на нерухомість, транспортного податку та плати за землю; - розрахунків сум
податкових зобов’язань за такими податками; - стану розрахунків з
бюджетом.
Для чого необхідно своєчасно вносити зміни в Державний реєстр
фізичних осіб?
Щорічно, територіальні органи ДФС України, за встановленими органами
місцевого самоврядування ставками податків і зборів, здійснюють
розрахунок земельного податку, податку на нерухоме майно
та
транспортного
податку
громадянам,
які
мають
вказані
об’єкти
оподаткування. Відповідні повідомлення – рішення про нараховану суму,
надсилаються за адресою проживання фізичних осіб, яка вказана в
Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.
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Білоцерківське
управління
ГУ ДФС у Київській області наголошує,
що в разі зміни реєстраційних даних, зокрема прізвища, ім’я, по батькові
або місця проживання (реєстрації) протягом місяця необхідно подати до
центрів обслуговування платників за адресою місцезнаходження, заяву за
формою 5-ДР для внесення актуальних реєстраційних даних.
Зволікаючи із внесенням змін, фізичні особи втрачають змогу своєчасно
виконати свій обов’язок зі сплати зазначених податків та потрапляють у
перелік боржників.
На даний час, у рамках нового електронного сервісу, фізична особа через
меню «Введення звітності» приватної частини Електронного кабінету може
створити та направити до ДФС заяву про внесення змін до Державного
реєстру фізичних осіб – платників податків (F1314701).
Звільнення сільгосппродукції від ПДФО
Доходи, отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції не
включаються до загального місячного або річного оподатковуваного доходу
платника податку. Власна сільгосппродукція, це та, яка вирощена,
відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена або
перероблена безпосередньо фізичною особою на земельних ділянках для
ведення:
- садівництва або для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) або для індивідуального
дачного будівництва;
- особистого селянського господарства або земельні частки (паї), виділені
в натурі, сукупний розмір яких не перевищує 2 гектари.
Триває операція «Урожай - 2019», в рамках якої якщо розмір земельних
ділянок перевищує 2 гектари, то дохід від продажу сільськогосподарської
продукції підлягає оподаткуванню на загальних підставах. Такі доходи
підлягають відображенню у декларації про майновий стан і доходи за
наслідками звітного податкового року та оподатковуються ПДФО за ставкою
18 відсотків та військовим збором - 1,5 відсотка. Оподаткування доходів,
отриманих від продажу власної сільгосппродукції визначено пп. 165.1.24
п.165.1 ст.165 Податкового Кодексу України.
При продажу сільськогосподарської продукції (крім продукції
тваринництва) її власник має подавати податковому агенту копію Довідки
про наявність у фізичної особи земельних ділянок за формою №3ДФ.
Довідка видається сільською, селищною, міською радою або радою
об'єднаних територіальних громад, що створена згідно із законом та
перспективним планом формування територій 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. Довідка №3ДФ видається строком на п'ять років.
Податкова вимога: терміни та порядок надсилання
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області інформує, що
податкова вимога надсилається не раніше першого робочого дня після
закінчення граничного строку сплати суми грошового зобов’язання.
Норми встановлені п. 59.3 ст.59 Податкового кодексу України (далі –
ПКУ).
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Податкова
вимога
повинна містити
відомості
про
факт
виникнення грошового зобов’язання та права податкової застави, розмір
податкового боргу, який забезпечується податковою заставою, обов’язок
погасити податковий борг та можливі наслідки його непогашення в
установлений строк, попередження про опис активів, які відповідно до
законодавства можуть бути предметом податкової застави, а також про
можливі дату та час проведення публічних торгів з їх продажу.
Податкова вимога надсилається (вручається) також платникам податків,
які самостійно подали податкові декларації, але не погасили суми податкових
зобов’язань у встановлені ПКУ строки, без попереднього надсилання
(вручення) податкового повідомлення-рішення (п. 59.4 ст. 59 ПКУ).
Відповідно до п. 59.1 ст. 59 ПКУ у разі, коли у платника податків виник
податковий борг, контролюючий орган надсилає (вручає) йому податкову
вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового
повідомлення-рішення.
Податкова вимога може надсилатися (вручатися) контролюючим органом
за місцем обліку платника податків, в якому обліковується податковий борг
платника податків.
Податкова вимога не надсилається (не вручається), якщо загальна сума
податкового
боргу
платника
податків
не
перевищує
шістдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У разі збільшення загальної
суми
податкового
боргу
до
розміру,
що
перевищує
шістдесят
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, контролюючий орган
надсилає (вручає) податкову вимогу такому платнику податків.
Контролюючий орган у разі припинення податкової застави
звертається до органу держреєстрації із заявою про звільнення майна
з-під податкової застави
У разі звільнення майна платника податків з-під податкової застави
контролюючий орган звертається до органу державної реєстрації прав із
заявою про припинення обтяження і виключення запису щодо обтяження
рухомого та нерухомого майна з Державного реєстру.
Якщо після погашення заборгованості та припинення податкової застави
обтяження не виключено з Державного реєстру, платник податків
звертається до контролюючого органу із письмовою вимогою щодо такого
виключення.
Відповідно до п. 88.1 ст. 88 Податкового кодексу України від 02 грудня
2010 року № 2755-VІ зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) з метою
забезпечення виконання платником податків своїх обов’язків, визначених
цим ПКУ, майно платника податків, який має податковий борг, передається у
податкову заставу.
Підставою для звільнення майна платника податків з-під податкової
застави та її виключення з відповідних державних реєстрів є відповідний
документ, що засвідчує закінчення будь-якої з подій, визначених
підпунктами 93.1.1 - 93.1.5 п. 93.1 ст. 93 ПКУ (п. 93.2 ст. 93 ПКУ).
Порядок реєстрації обтяжень на рухоме та нерухоме майно визначено
Законами України від 01 липня 2004 року № 1952-IV «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» зі змінами та
доповненнями та від 18 листопада 2003 року № 1255-IV «Про забезпечення
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вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень»
із
змінами
та
доповненнями (далі – Закон № 1255).
Згідно з абзацу третього ст. 44 Закону № 1255 реєстрація припинення
обтяження проводиться на підставі заяви обтяжувача, яку він зобов’язаний
подати протягом п’яти робочих днів з дня припинення обтяження самостійно
або на письмову вимогу боржника чи іншої особи, права якої порушено через
наявність таких реєстраційних записів.
Довідково: Загальнодоступний інформаційно –довідковий ресурс
(категорія 134.03).
Які діють обмеження при надання послуг платником єдиного
податку 2-ї групи?
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області повідомляє, що
другу групу єдиного податку мають право обрати фізичні особи - підприємці,
які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі
побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво
та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за
умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких
критеріїв:
- не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які
перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб,
- обсяг доходу не перевищує 1,5 млн грн.
Отже, підприємці - платники єдиного податку 2-ї групи мають право
надавати послуги тільки платникам єдиного податку або населенню.
Тобто, якщо платник єдиного податку 2-ї групи у господарських
відносинах з іншим суб'єктом господарювання, який не є платником єдиного
податку, відповідно до умов договору виступає як виконавець послуг, то
такий підприємець не може перебувати на другій групі.
У разі недотримання зазначеного обмеження, необхідно перейти на
загальну систему оподаткування з першого числа місяця, наступного за
податковим (звітним) кварталом, у якому здійснювалася заборонена
діяльність.
Крім того, до доходу, отриманому платником єдиного податку 2-ї групи
від провадження забороненої діяльності, застосовується ставка єдиного
податку у розмірі 15 відсотків.
Зазначена норма визначена абз. другим п. 291.4 ст. 291; п.п. 4 п.293.4
ст. 293 та п.п.9 п.п. 298.2.3 ст. 298 Податкового кодексу України.
Фізична особа, яка одночасно з доходами у вигляді пенсії отримує
доходи у вигляді заробітної плати, може застосовувати соціальну
пільгу
Фізична особа, яка одночасно з доходами у вигляді пенсії з Пенсійного
фонду України отримує доходи у вигляді заробітної плати, має право на
зменшення
суми
загального
місячного
оподатковуваного
доходу,
отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму
податкової соціальної пільги за умови дотримання вимог п.п. 169.1 ст. 169
Податкового кодексу України та подання роботодавцю заяви про
застосування пільги.
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Платники податків, які мають право на зменшення суми загального
місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у
вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги, та розміри
податкових соціальних пільг визначені у п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу
України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі
– ПКУ).
Податкова соціальна пільга застосовується до нарахованого платнику
податку місячного доходу у вигляді заробітної плати тільки за одним місцем
його нарахування (виплати) (п.п. 169.2.1 п. 169.2 ст. 169 ПКУ).
Платник податку подає роботодавцю заяву про самостійне обрання місця
застосування податкової соціальної пільги (п.п. 169.2.2 п. 169.2 ст. 169 ПКУ).
Разом з цим, згідно з п.п. 169.2.3 п. 169.2 ст. 169 ПКУ податкова
соціальна пільга не може бути застосована до:
доходів платника податку, інших ніж заробітна плата;
заробітної плати, яку платник податку протягом звітного податкового
місяця отримує одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового чи
майнового (речового) забезпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів,
ад’юнктів, військовослужбовців, що виплачуються з бюджету;
доходу самозайнятої особи від провадження підприємницької діяльності,
а також іншої незалежної професійної діяльності.
Довідково: Загальнодоступний інформаційно –довідковий ресурс
(категорія 103.08.01).
Податок на нерухоме майно у 2019 році. Особливості сплати
громадянами
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачується
за об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі за їх частки.
Оподатковується загальна площа об'єктів житлової та нежитлової
нерухомості, у тому числі їх частин.
Обчислення суми податку з об'єктів житлової та нежитлової нерухомості,
які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється фіскальним органом
за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості.
Податкове повідомлення-рішення про сплату податку та відповідні
платіжні реквізити органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням
об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються)
фізичній особі - платнику податку фіскальним органом за місцем його
податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим
податковим (звітним) періодом (роком).
Фізичні особи у 2019 році сплачують податок на нерухоме майно за
базовий податковий (звітний) період - 2018 рік із застосуванням
минулорічних ставок і пільг.
У 2019 році податок буде нараховуватись з урахуванням мінімальної
зарплати у розмірі 3723 грн., встановленої на 2018 рік.
Для фізичних осіб база оподаткування об’єктів житлової нерухомості, в
тому числі їх часток, що перебувають у власності, зменшується:
- для квартир незалежно від їх кількості – 60 кв. метрів;
- для житлових будинків незалежно від їх кількості – 120 кв. метрів;
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- для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх
часток (у разі одночасного перебування у власності квартир та будинків) –180
кв. метрів.
Ставки податку встановлюються за рішенням сільської, селищної, міської
ради або ради об'єднаних територіальних громад, у розмірі, що не перевищує
1,5% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня
звітного року, за 1 квадратний метр бази оподаткування.
Тобто, ставки та пільги залежать від рішень, встановлених місцевими
радами на кожній окремій території, де знаходяться об’єкти нерухомості.
Рішення про ставки та пільги зі сплати податку розміщуються на сайтах
місцевих рад.
Крім того, додатково оподатковуються об'єкти житлової нерухомості,
площа яких перевищує 300 кв. метрів для квартир і 500 кв. метрів для
житлових будинків у сумі 25 тис. грн. за кожен такий об’єкт житлової
нерухомості (його частки).
Пільги з податку у вигляді неоподатковуваних квадратних метрів (60,
120 та 180) для фізичних осіб не застосовуються:
– до об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо його/їх загальна площа
перевищує 300 кв. метрів (для квартири, квартир), 600 кв. метрів (для
будинку, будинків), 900 кв. метрів (для різних типів житлових об’єктів);
– до об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються власниками з
метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку,
використовуються у підприємницькій діяльності).
Порядок сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки визначено ст. 266 Податкового кодексу України.
До уваги громадян, які подавали декларацію про майновий стан і
доходи!
3 1 липня 2019 року - останній день сплати фізичними особами податку
на доходи фізичних осіб, зазначеного в поданій ними річній декларації про
майновий стан і доходи.
Нагадаємо, що фізичні особи, які у 2018 році отримували доходи від
неподаткових агентів та доходи в результаті прийняття ними у спадщину чи
дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав, які підлягають
оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб, повинні подати до органу
фіскальної служби за місцем реєстрації річну податкову декларацію про
майновий стан і доходи.
У податковій декларації про майновий стан і доходи громадяни
відображають суму отриманого доходу за звітний рік та визначають
податкове зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб за ставкою 18% та
військового збору за ставкою 1,5%.
Нагадаємо, що податкова декларація про майновий стан і доходи
подається у термін до 1 травня 2019 року.
Сума податку на доходи та військового збору, зазначена у податковій
декларації сплачується громадянами самостійно до 1 серпня 2019 року.
Зазначена норма передбачена п. 179.7 ст. 179 Податкового кодексу.
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Для
звірки
податку
на нерухоме
майно
громадяни
можуть звернутися до фіскального органу за місцем проживання
(реєстрації)
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачується
за об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі за їх частки.
Обчислення суми податку на нерухоме майно з об'єктів житлової та
нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб,
здійснюється фіскальним органом за місцем податкової адреси (місцем
реєстрації) власника такої нерухомості.
Фізичні особи - платники податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, мають право звернутися з письмовою заявою до
контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення
звірки даних щодо:
- об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток,
що перебувають у власності платника податку;
- розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової
нерухомості, що перебувають у власності платника податку;
- права на користування пільгою із сплати податку;
- розміру ставки податку;
нарахованої суми податку.
У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та
даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів
відповідних документів, зокрема документів на право власності,
контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку
проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове
податкове повідомлення-рішення.
Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим
(відкликаним).
Громадяни - власники декількох об’єктів житлової та/або нежитлової
нерухомості, розміщених в різних населених пунктах, для проведення звірки
даних можуть звернутися до фіскального органу за місцем проживання
(реєстрації).
Зазначена норма передбачена п.п. 266.7.3 ст. 266 Податкового кодексу.
Пільги та порядок сплати фізичними особами податку на нерухоме
майно у 2019 році
Обчислення суми податку на нерухоме майно з об'єктів житлової та
нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб,
здійснюється фіскальним органом за місцем податкової адреси (місцем
реєстрації) власника такої нерухомості.
Ставки податку встановлюються за рішенням сільської, селищної, міської
ради або ради об'єднаних територіальних громад, у розмірі, що не перевищує
1,5% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня
звітного року, за 1 квадратний метр бази оподаткування.
Фізичні особи у 2019 році сплачують податок на нерухоме майно за 2018
рік із застосуванням минулорічних ставок і пільг.
У 2019 році податок буде нараховуватись з урахуванням мінімальної
зарплати у розмірі 3723 грн., встановленої на 2018 рік.
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Разом з тим, ставки та пільги з податку встановлюються за рішенням
місцевих рад: сільських, селищних, міських та рад об'єднаних територіальних
громад.
Тобто, ставки та пільги залежать від рішень, встановлених місцевими
радами на кожній окремій території, де знаходяться об’єкти нерухомості.
Рішення про ставки та пільги зі сплати податку розміщуються на сайтах
місцевих рад.
Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у м.
Запоріжжя визначені Рішенням Запорізької міської ради від 28.01.2015 №5
(зі змінами, внесеними рішеннями від 30.06.15 №5, від 26.02.16 №30, від
25.08.16 №50, від 21.12.2016 №49). Рішення Запорізької міської ради
розміщені на офіційному сайті міської ради.
У м. Запоріжжя ставка податку для об'єктів житлової нерухомості
складає - 1% розміру мінімальної заробітної плати за 1 кв. метр (у 2019 році 37,23 грн.).
Ставка податку для об’єктів нежитлової нерухомості, які розташовані по
пр. Соборному - 0,5% розміру мінімальної заробітної плати за 1 кв.
метр (18,62 грн.);
Ставка податку для решти об’єктів нежитлової нерухомості - 0,25%
розміру мінімальної заробітної плати за 1 кв. метр (у 2019 році - 9,31 грн.)
Для фізичних осіб база оподаткування об’єктів житлової нерухомості, в
тому числі їх часток, що перебувають у власності, зменшується:
- для квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;
- для житлових будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів;
- для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у
разі одночасного перебування у власності квартир та будинків) – на 180 кв.
метрів.
Згідно рішення Запорізької міської ради, якщо у власності фізичної особи
перебуває квартира або квартири, загальна площа яких не перевищує 120 кв.
метрів, то податок не сплачується.
При перевищенні цієї граничної межі (120 кв. м) податок не сплачується
лише з 60 кв. метрів (пільга згідно Податкового кодексу), залишок метражу
оподатковується за ставкою – 37,23 грн.
Якщо фізична особа володіє будинком чи кількома будинками, загальна
площа яких не перевищує 250 кв. метрів, податок також не сплачується. Але
у разі перевищення зазначеної граничної межі, сплата не здійснюється з 120
кв. метрів (пільга, визначена Податковим кодексом України), проте решта
площі підлягає оподаткуванню за ставкою 37,23 грн.
Власники різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх
часток, не сплачують податок із загальної площі не більше 370 кв. метрів. В
іншому випадку на 180 кв. метрів поширюється пільга, а за квадратні метри
поза такою межею сплачується податок за ставкою 37,23 грн.
Крім того, додатково оподатковуються об'єкти житлової нерухомості,
площа яких перевищує 300 кв. метрів для квартир і 500 кв. метрів для
житлових будинків у сумі 25 тис. грн. за кожен такий об’єкт житлової
нерухомості (його частки).
Пільги з податку у вигляді неоподатковуваних квадратних метрів (60,
120 та 180) для фізичних осіб не застосовуються:
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до об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо його/їх загальна площа
перевищує 300 кв. метрів (для квартири, квартир), 600 кв. метрів (для
будинку, будинків), 900 кв. метрів (для різних типів житлових об’єктів);
до об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються власниками з
метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку,
використовуються у підприємницькій діяльності).
Якщо фізична особа є власником нерухомого майна, загальна площа якої
перевищую пільгову, то фіскальним органом обчислюється сума податку та
надсилається податкове повідомлення-рішення.
Таке податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату податку та
відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) фізичній особі
фіскальним органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до
1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) роком, тобто до 1
липня 2019 року.
Податок сплачується за місцем розташування об'єкта нерухомості
протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.
Порядок сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки визначено ст. 266 Податкового кодексу України.
Квартира здається в оренду.
Чи сплачувати фізичній особі податок на нерухоме майно?
Обчислення суми податку на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки з об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у
власності фізичних осіб, здійснюється фіскальним органом за місцем
податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості.
База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі
їх часток, що перебувають у власності фізичної особи-платника податку на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зменшується:
а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120
кв. метрів;
в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток
(у разі одночасного перебування у власності платника податку
квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), на 180 кв. метрів.
Сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад
встановлюють пільги з податку, що сплачується на відповідній території.
Водночас, пільги з податку для фізичних осіб не застосовуються до
об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою
одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у
підприємницькій діяльності).
Отже, якщо фізична особа-власник об’єкта житлової нерухомості,
зокрема, квартири, здає її в оренду, то пільга зі сплати податку на
нерухомість до такого об’єкта нерухомості не застосовується.
При обчисленні податку з декількох об’єктів житлової нерухомості, які
перебувають у власності фізичної особи, до об’єкта оподаткування, що
використовується з метою одержання доходів, пільги не застосовуються.
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Порядок
обчислення
суми податку на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки визначений ст. 266 Податкового кодексу.
Особливості сплати єдиного внеску та єдиного податку
новоствореним платником єдиного податку 3-ї групи
Зареєстровані
в
установленому
законом
порядку
суб’єкти
господарювання (новостворені), які протягом 10 днів з дня державної
реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та
ставки єдиного податку, встановленої для 3-ї групи, яка не передбачає сплату
ПДВ, вважаються платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрації.
Тобто, за вказаних умов новостворені суб’єкти господарювання будуть
платниками єдиного податку 3-ї групи з дня їх державної реєстрації.
Для підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, єдиний
внесок
на
загальнообов’язкове
державне
соціальне
страхування
нараховується на суми, що визначаються такими платниками самостійно для
себе, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску.
При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір
мінімального страхового внеску (в 2019 році – 918,06 грн.).
Для новостворених суб’єктів господарювання, які протягом 10
календарних днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання
спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку 3-ї групи, перший звітний період починається з першого числа місяця, в якому
відбулася державна реєстрація.
База нарахування єдиного внеску за цей місяць для них визначається у
розмірі, визначеному такими платниками самостійно, але не більше
максимальної величини бази нарахування єдиного внеску.
При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір
мінімального страхового внеску (в 2019 році – 918,06 грн.).
Платники єдиного податку, які не є платниками ПДВ, ведуть Книгу
обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення
отриманих доходів.
У разі обрання платником ведення книги обліку доходів в паперовому
вигляді:
- необхідно подати до фіскального органу за основним місцем обліку
примірник книги обліку доходів, на титульному аркуші якої зазначаються:
прізвище, ім’я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки
платника податків або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які мають
відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та
номером паспорта, податкова адреса;
- книга обліку доходів прошнурована, пронумерована безоплатно
реєструється в фіскальному органі, зокрема, засвідчується підписом
керівника або заступника керівника контролюючого органу та скріплюється
печаткою.
Порядок ведення книги обліку доходів для платників єдиного податку
першої, другої та третьої груп, які не є платниками податку на додану
вартість, затверджений Наказом МФУ від 19.06.2015 № 579.
Зазначена норма визначена п.п. 298.1.2 ст. 298 та п.п. 296.1.1 ст. 296
Податкового кодексу та п. 3 част. першої ст. 7 Закону України від 08.07.2010
№ 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування».
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Підприємством на спрощеній системі оподаткування отримано
дохід понад 5 млн. грн. Які наслідки?
Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи), які
перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу 5 млн. грн., до
суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у подвійному
розмірі ставок, визначених п. 293.3 ст. 293 Податкового кодексу, а також
зобов’язані
перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених
Податковим кодексом.
Як визначено п. 293.3 ст. 293 Податкового кодексу, відсоткова ставка
єдиного податку для платників 3-ї групи встановлюється у розмірі:
- 3% доходу – у разі сплати ПДВ;
- 5% доходу – у разі включення ПДВ до складу єдиного податку.
Отже, до суми перевищення граничного обсягу застосовуються ставки
6%, якщо платник єдиного податку зареєстрований платником ПДВ, або 10%,
– у разі включення ПДВ до складу єдиного податку.
У разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу
доходу платниками єдиного податку третьої групи (5 млн. грн.), – необхідно
перейти на загальну систему оподаткування з першого числа місяця,
наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке
перевищення.
Заява про відмову від застосування спрощеної системи оподаткування
подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом,
у якому допущено перевищення обсягу доходу.
У разі якщо платник єдиного податку не подає заяви про відмову від
спрощеної системи оподаткування добровільно, реєстрація платником
єдиного податку може бути анульована шляхом виключення з реєстру
платників єдиного податку за рішенням фіскального органу, прийнятим на
підставі акта перевірки, - з першого числа місяця, наступного за кварталом, у
якому допущено порушення.
Зазначена норма передбачена абз. другим п.п. 3 п. 293.8 ст.293; п 3) п.п.
298.2.3 ст. 298; пп. 3 п. 299.10 та п. 299.11 ст. 299 Податкового кодексу
України.
Якщо вид діяльності не внесено в Реєстр платників єдиного
податку, які наслідки її здійснення?
В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань містяться дані, зокрема, про види
діяльності фізичних осіб-підприємців.
До реєстру платників єдиного податку вносяться відомості про платника
єдиного податку, зокрема, види господарської діяльності.
Платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату інших податків
і зборів, визначених Податковим кодексом, 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.
Отже, підприємець – платник єдиного податку не має права здійснювати
в межах підприємницької діяльності види діяльності, які не зазначені в його
облікових даних.
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Підприємець-платник
єдиного податку,
який
здійснює
види
діяльності, не зазначені в його облікових даних та в реєстрі платників
єдиного податку, зобов’язаний перейти на сплату інших податків і зборів
(загальна система оподаткування) з першого числа місяця, наступного за
податковим (звітним) кварталом, у якому здійснювалися види діяльності, які
не зазначені в його облікових даних та реєстрі платників єдиного податку.
У разі якщо підприємець отримує інші доходи, ніж від провадження
підприємницької діяльності, у межах обраних ним видів такої діяльності, такі
доходи оподатковуються за загальними правилами, встановленими
Податковим кодексом для платників податку - фізичних осіб.
Зазначена норма передбачена п.177.6 ст.177; п. 299.7 ст. 299; п.п. 7 п.п.
298.2.3 ст. 298 Податкового кодексу.
Перелік документів, необхідних для отримання електронних
довірчих послуг
Інформацію щодо режиму роботи, розміщення відокремлених пунктів
реєстрації користувачів Акредитованого центру сертифікації ключів
Інформаційно-довідкового департаменту ДФС (АЦСК ІДД ДФС) можна
отримати на офіційному інформаційному ресурсі АЦСК ІДД ДФС
(www.acskidd.gov.ua)
за
посиланням
Головна/«Контакти»/«Пункти
обслуговування»
або
Головна/«Отримання
електронних
довірчих
послуг»/«Пункти обслуговування» .
Перелік документів, необхідних для отримання електронних довірчих
послуг, наведено у розділі «Отримання електронних довірчих послуг»
офіційного
інформаційного
ресурсу
АЦСК
ІДД
ДФС
(www.acskidd.gov.ua/Головна/«Отримання електронних довірчих послуг»), у
підрозділі «Підготовка документів та реєстрація».

Законодавство щодо ЄСВ
Нарахування єдиного внеску за цивільно-правовим договором
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області повідомляє, що
за договором підряду (цивільно-правовим договором) одна сторона
(підрядник) зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням
другої сторони (замовника), а замовник зобов’язується прийняти та оплатити
виконану роботу (ст. 837 Цивільного кодексу України). Отже, виконання
робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами відноситься
до доходів із джерел не за основним місцем роботи.
Таким чином, якщо фізична особа виконує роботи (надає послуги)
за цивільно-правовим
договором,
при чому
це не є основним
місцем
роботи фізичної особи, то вимоги частини п’ятої ст. 8 Закону № 2464 щодо
нарахування єдиного внеску на дохід у вигляді винагороди за цивільноправовим договором, який не перевищує розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на місяць, за який здійснюється нарахування,
не застосовуються.
У цьому випадку єдиний внесок нараховується на суми доходу у вигляді
винагороди за цивільно-правовим договором незалежно від суми такого
доходу, але з урахуванням максимальної величини бази нарахування єдиного
внеску.
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Тобто, вимога щодо сплати єдиного
внеску
з мінімальної
заробітної плати діє тільки за основним місцем роботи.
При цьому, у разі якщо працівник виконує роботу (надає послуги)
за цивільно-правовим договором і для нього це є основним місцем роботи, то
до загальної бази нарахування єдиного внеску за місяць включається
як заробітна плата, так і сума винагороди за цивільно-правовим договором,
і тільки потім здійснюється порівняння із сумою мінімальної заробітної плати
за місяць.
Якщо загальна сума буде меншою за розмір мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума єдиного внеску
розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої
законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки єдиного
внеску.
Фізичним особам – підприємцям – «спрощенцям» про сплату
єдиного внеску
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області нагадує, що
фізичних осіб – підприємців (далі – ФОП), у тому числі тих, які обрали
спрощену систему оподаткування, відповідно до пункту 4 частини першої
статті 4 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із
змінами (далі – Закон № 2464), визначено платниками єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі –єдиний внесок).
Обов’язки платників єдиного внеску регламентовано частиною другою
ст. 6 Закону № 2464, згідно з приписами якої платник єдиного внеску
зобов’язаний:
◄ своєчасно та у повному обсязі нараховувати, обчислювати і
сплачувати єдиний внесок;
◄ подавати звітність до органу доходів і зборів за основним місцем
обліку платника єдиного внеску у строки, порядку та за формою, що
визначені законодавством.
Для ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування, єдиний внесок
нараховується на суми, що визначаються такими платниками самостійно для
себе, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску,
встановленої Законом № 2464. При цьому сума єдиного внеску не може бути
меншою за розмір мінімального страхового внеску (п. 3 частини першої ст. 7
Закону № 2464).
ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування, зобов’язані
сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20
числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок
(абзац третій частини восьмої ст. 9 Закону № 2464).
Головне управління ДФС у Дніпропетровській області нагадує, що
фізичних осіб – підприємців (далі – ФОП), у тому числі тих, які обрали
спрощену систему оподаткування, відповідно до пункту 4 частини першої
статті 4 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із
змінами (далі – Закон № 2464), визначено платниками єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі –єдиний внесок).
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Обов’язки
платників
єдиного внеску
регламентовано
частиною
другою ст. 6 Закону № 2464, згідно з приписами якої платник єдиного внеску
зобов’язаний:
◄ своєчасно та у повному обсязі нараховувати, обчислювати і
сплачувати єдиний внесок;
◄ подавати звітність до органу доходів і зборів за основним місцем
обліку платника єдиного внеску у строки, порядку та за формою, що
визначені законодавством.
Для ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування, єдиний внесок
нараховується на суми, що визначаються такими платниками самостійно для
себе, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску,
встановленої Законом № 2464. При цьому сума єдиного внеску не може бути
меншою за розмір мінімального страхового внеску (п. 3 частини першої ст. 7
Закону № 2464).
ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування, зобов’язані
сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20
числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок
(абзац третій частини восьмої ст. 9 Закону № 2464).
Не сплатили єдиний внесок, штрафів не уникнути!
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області звертає увагу, що
єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі
– єдиний внесок) підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника.
Норми визначені частиною 12 ст. 9 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).
У разі несвоєчасної сплати або не в повному обсязі єдиного внеску до
платника застосовуються фінансові санкції, передбачені Законом № 2464, а
посадові особи, винні в порушенні законодавства про збір та ведення обліку
єдиного внеску, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову
або кримінальну відповідальність згідно із законом (частина 11 ст. 9 Закону
№ 2464).
Згідно з п. 6 частини 1 ст. 1 Закону № 2464 суми єдиного внеску,
своєчасно не нараховані та/або не сплачені у строки, встановлені Законом №
2464, є недоїмкою.
Штраф у розмірі 20 відсотків несплачених або несвоєчасно сплачених
сум єдиного внеску накладається за несплату (неперерахування) або
несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску (п. 2
частини 11 ст. 25 Закону № 2464).
За несплату, неповну сплату або несвоєчасну сплату суми єдиного внеску
одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується єдиний внесок
(авансових платежів), накладається штраф у розмірі 10 відсотків таких
несплачених або несвоєчасно сплачених сум (п. 6 частини 11 ст. 25 Закону №
2464).
На суму недоїмки нараховується пеня з розрахунку 0,1 відсотка суми
недоплати за кожний день прострочення (частина 10 ст. 25 Закону № 2464).
Крім того, за порушення порядку нарахування, обчислення і строків
сплати єдиного внеску посадові особи платників єдиного внеску несуть
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відповідальність (абзац

адміністративну
другий частини 1 ст. 26
Закону № 2464).
Так, згідно зі ст. 165¹ Кодексу України про адміністративні
правопорушення від 07 грудня 1984 року № 8073-Х із змінами та
доповненнями:
► несплата або несвоєчасна сплата єдиного внеску, у тому числі
авансових платежів, у сумі, що не перевищує трьохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян, – тягне за собою накладення штрафу на
посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми
власності, фізичних осіб – підприємців (далі – ФОП) або осіб, які забезпечують
себе роботою самостійно, від сорока до вісімдесяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
За повторне за рік вчинення таких дій – тягне за собою накладення
штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від
форми власності, ФОП або осіб, які забезпечують себе роботою самостійно,
від ста п’ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян;
► несплата або несвоєчасна сплата єдиного внеску, у тому числі
авансових платежів, у сумі більше трьохсот неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб
підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, ФОП або
осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, від вісімдесяти до ста
двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
За повторне за рік вчинення таких дій – тягне за собою накладення
штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від
форми власності, ФОП або осіб, які забезпечують себе роботою самостійно,
від ста п’ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.

Головне управління ДФС у Запорізькій області
Запорізькі роботодавці направили 4,5 мільярди гривень
на соціальне забезпечення
У першому півріччі роботодавці Запорізької області сплатили до
соціальних фондів 4 мільярди 46 мільйонів гривень єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування (без даних великих
підприємств, які обслуговуються в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС).
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій
області Валерій Манько, порівняно з минулим роком надходження зросли на
649 мільйонів.
Серед територій - найбільших платників єдиного внеску – м. Запоріжжя,
суб'єкти господарювання якого спрямували 2 мільярди 154 мільйони, м.
Енергодар – 490 мільйонів, м. Мелітополь та Мелітопольський район – 365,3
мільйона, м. Бердянськ та Бердянський район – 241,4 мільйона, Вільнянський
район – 82 мільйони, Василівський – 81,5 мільйона, м. Токмак та Токмацький
район – більше 76 мільйонів, Запорізький – 67,9 мільйона, Пологівський – 66,2
мільйона та Оріхівський райони – 58,6 мільйона.
Нагадаємо, що підприємства та організації, які використовують найману
працю, сплачують нараховані за відповідний календарний місяць суми
єдиного внеску не пізніше 20 числа наступного місяця (крім гірничих
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підприємств, які сплачують єдиний внесок
не пізніше 28 числа
наступного місяця).
З 2 травня 2019 року вступили у дію нові рахунки для сплати єдиного
внеску, які розміщені на сайті фіскальної служби: http://sfs.gov.ua/dovidniki-reestri--perelik/reestri/214641.html.
Платники податків Запорізької області спрямували
до держбюджету 4,5 мільярда гривень
У першому півріччі запоріжці сплатили до державного бюджету 4
мільярди 483 мільйони гривень (без даних великих підприємств, які
перебувають на обліку в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС). Як
повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області
Валерій Манько, порівняно з минулим роком сплата податків зросла на 39
відсотків, додатково бюджет отримав 1 мільярд 259 мільйонів гривень.
Найбільші доходи держбюджету сформував податок на прибуток, якого
підприємства регіону сплатили 1 мільярд 370 мільйонів, що на 965,6 мільйона
більше, ніж торік.
Податку на додану вартість надійшло 1 мільярд 582 мільйона. Це
перевищує минулорічні показники на 81,4 мільйона або на 5,4 відсотка.
Надходження податку на доходи фізичних осіб склали 920,7 мільйона.
Зростання до показників аналогічного періоду 2018 року – на 140 мільйонів
або на майже 18 відсотків.
Крім того, запоріжці направили до державного бюджету майже 296
мільйонів гривень військового збору, що перевищує минулорічні надходження
на 46 мільйонів або на майже 19 відсотків.
Рентних платежів за використання природних ресурсів сплачено 150
мільйонів гривень. Зокрема, рентної плати за спеціальне використання води –
майже 47 мільйонів, рентної плати за користування надрами – 102,7
мільйона.
Запорізькі підприємства-забруднювачі спрямували до державного
бюджету 84,6 мільйона гривень екологічного податку, що на 19,8 мільйона
або на 30,6 відсотка більше, ніж за шість місяців попереднього року.
Валерій Манько: "Бюджети запорізьких громад отримали
більше чотирьох мільярдів гривень"
У першому півріччі 2019 року до місцевих бюджетів Запорізького регіону
сплачено 4 мільярди 392 мільйони гривень податків і зборів (без показників
великих підприємств, зареєстрованих у Запорізькому управлінні Офісу ВПП
ДФС). Як повідомив в.о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій
області Валерій Манько, доходи місцевих скарбниць порівняно з відповідним
періодом 2018 року зросли на 649 мільйонів або на 17,3 відсотка.
Найбільші суми надійшли від сплати податку на доходи фізичних осіб – 2
мільярди 762 мільйони гривень, що на 420 мільйонів або майже на 18
відсотків перевищує рівень минулого року.
Суб'єкти малого і середнього підприємництва поповнили місцеві
бюджети на 612 мільйонів гривень єдиного податку, що на 92 мільйони або
на 18 відсотків більше, ніж торік.
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За оренду та користування земельними ділянками надійшло 510
мільйонів плати за землю, що в порівнянні з аналогічним періодом
попереднього року більше на 28 мільйонів або майже на шість відсотків.
Запорізькі підприємства перерахували до місцевих бюджетів 168
мільйонів гривень податку на прибуток, збільшивши відрахування до
показників минулого року на 109 мільйонів.
Крім того, до бюджетів громад надійшло 93 мільйони гривень рентної плати
за користування природними ресурсами (+7,7%), а також 85,5 мільйона
гривень екологічного податку (+8%).
Запорізькі підприємства перерахували майже 4 мільярди гривень
митних платежів
У першому півріччі 2019 року до державного бюджету спрямовано 3,8
мільярда гривень митних платежів. Про це повідомив начальник Запорізької
митниці ДФС Олексій Мужев, який зазначив, що порівняно з аналогічним
періодом минулого року надходження збільшились майже на 9 мільйонів.
Лише у червні до казни спрямовано майже 484 мільйони гривень.
Щоденно платежі з експортно-імпортних операцій в регіоні, у середньому,
склали понад 16 мільйонів.
Більшу частину надходжень сформували митні платежі, які були сплачені
при ввезенні на територію України товарів для виробництва в промисловості
– 76,1 %, від суб'єктів невиробничих галузей надійшло, відповідно, 23,9 %.
У розрізі товарних угрупувань найбільша частка митних платежів
припадає на машини, устаткування та транспорт – 35 відсотків, паливноенергетичні товари - 33 відсотки, метали та вироби з них – 12 відсотків,
сільськогосподарські та продовольчі товари – 9 відсотків, мінеральні
продукти – 7 відсотків, продукція хімічної промисловості – 6 відсотків.
У Запоріжжі податкова міліція ліквідувала центр мінімізації
митних платежів з обігом 78 мільйонів
Діяльність міжрегіонального центру мінімізації митних платежів
припинили співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Запорізькій області.
В рамках операцій «Рубіж», «Бастіон» та розслідування кримінального
провадження за ч.3 ст.212 КК України було встановлено групу осіб, які
надавали послуги із ввезення на митну територію України вантажного
автотранспорту за заниженою митною вартістю.
Протягом 2018-2019 років фігуранти здійснювали пошук фізичних та
юридичних осіб, які планували придбати вантажний автотранспорт за
кордоном. Після чого пропонували їм ввезти дану техніку за заниженою
митною вартістю. Домовившись із клієнтом, зловмисники використовували
реквізити спеціально створених підконтрольних підприємств для підготовки
підроблених пакетів документів, необхідних для розмитнення визначених
вантажних автомобілів. До вказаних документів вносили недостовірну
інформацію про митну вартість імпортованих товарів, яку занижували на
понад 30 відсотків. Внаслідок чого здійснювалося заниження суми
необхідних до сплати митних платежів.
Після завершення митних формальностей імпортовані транспортні
засоби фактично передавались замовникам (не платникам ПДВ) разом із
пакетом документів, необхідних для реєстрації транспортного засобу та
постановки його на облік. За вказані незаконні послуги фігуранти
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отримували винагороду готівкою, яку не відображали у податковій та
бухгалтерській звітності.
При цьому документально реалізацію імпортованих автомобілів
оформлювали на адресу підконтрольних фіктивних підприємств (без
зазначення номеру шасі) з подальшою зміню номенклатури товару. У
подальшому реквізити цих підприємств використовувались для формування
незаконного податкового кредиту підприємствам реального сектору
економіки.
Загальний обсяг проведених через підприємства, які входили до центру
мінімізації митних платежів, імпортних операцій протягом 2018-2019 років
склав понад 78 млн. грн.
За результатами санкціонованих обшуків, проведених у м. Луцьк, м.
Запоріжжя та м. Дніпро, за місцями фактичного знаходження підприємств,
задіяних у вказаній схемі, були вилучені документи фінансово-господарської
діяльності підконтрольних компаній (у тому числі нерезидентів), їх бланки та
печатки, факсиміле, чорнові записи, 430 транзитних автомобільних номерів,
готівку в національній та іноземній валюті в еквіваленті 571 тис. 337 грн. та
комп’ютерну техніку.
Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно.
Слідство триває.
По той бік корупції: СБУ затримала громадянина за спробу
дати хабар запорізьким митникам
Зазвичай боротьба з хабарництвом спрямовується на діяльність
чиновників та працівників контролюючих органів. Проте корупція має й
інше обличчя – громадяни, які порушують закони та намагаються це
приховати. Днями співробітники Головного відділу по боротьбі з корупцією та
організованою злочинністю Управління СБУ в Запорізькій області та слідчого
Управління ГУНП в Запорізькій області затримали чоловіка після передачі
неправомірної вигоди посадовій особі Запорізької митниці ДФС.
Зловмисник хотів за 600 доларів США "домовитися" про безперешкодне
ввезення ювелірних виробів через митний пункт "Запоріжжя-аеропорт".
Однак не вийшло.
Ще у вересні минулого року підприємець із Дніпропетровської області
намагався ввезти велику партію срібних прикрас, при цьому у митній
декларації він занизив їх вартість. Після проведення експертизи, він повинен
був сплатити штраф 57 478,56 грн. Довірена особа підприємця мала намір
"залагодити" це питання та запропонувала заступнику начальника митного
посту "Запоріжжя-аеропорт" Запорізької митниці ДФС отримувати
неправомірну вигоду за подальшу співпрацю щодо безперешкодного
ввезення на митну територію України ювелірних виробів з золота. Митник
відмовився, а відповідну інформацію передав до сектору з питань
запобігання та виявлення корупції Запорізької митниці ДФС.
Тож, коли епізод повторився у липні цього року, на провокатора вже
чекали співробітники правоохоронних органів. На даний час проводяться
слідчі
дії
в
рамках
кримінального
провадження
за
ознаками
правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

