Бердянське управління
ГУ ДФС у Запорізькій області повідомляє
Бюджети місцевих громад Бердянщини і Приморського району
отримали понад 44 мільйонів гривень плати за землю
Власники та орендарі земельних ділянок міста Бердянськ, Бердянського
та Приморського районів за шість місяців 2019 року поповнили місцеві
бюджети на 44,3 млн грн, зокрема, 37,6 млн грн сплачено юридичними
особами та 6,6 млн грн – фізичними особами. Фактичні показники
аналогічного періоду минулого року перевищено на 5,9 млн грн, або на 15,3
відсотка.
Орендна плата за користування землею та земельний податок є одним з
вагомих джерел наповнення місцевих скарбниць області і становить 14,2
відсотка до їх загальних надходжень.
За територіальною приналежністю найбільші суми податку сплачено за
землі у м. Бердянськ – понад 31,3 мільйона, землекористувачі Бердянського
району поповнили бюджет на 6,0 мільйона, Приморського району – на 6,9
мільйона.
Як зазначає начальник Бердянського управління ГУ ДФС у Запорізькій
області Оксана Федорова: «Плата за землю – це бюджетоформуючий платіж
наших територій, тому його адміністрування під особливим контролем.
Акцент у цьому напрямку роботи ставимо на те, аби жоден гектар ріллі,
пасовищ, земельних ділянок, які виділені під ведення бізнесу, не пройшов
повз оподаткування. Сільські і селищні ради на місцях володіють ситуацією із
землевідведенням і землекористувачами, тому тісна співпраця із органами
Державної фіскальної служби дає позитивні результати».
За півроку місцеві бюджети Бердянського і Приморського району
одержали на 40 мільйона гривень більше ніж торік
Доходи місцевих бюджетів Бердянщини і Приморського району за січень
– червень 2019 року склали 312,9 млн грн, що на 14,6 %, або на 39,9 млн грн
більше рівня 2018 року. Про це повідомила начальник Бердянського
управління ГУ ДФС у Запорізькій області Оксана Федорова.
Більше половини надходжень до місцевих скарбниць м. Бердянськ та
Бердянського і Приморського районів забезпечує податок на доходи фізичних
осіб. Його сума склала 203,4 млн грн та перевищує минулорічні показники на
28,5 млн гривень.
Наступною за фінансовою потужністю складовою доходів місцевих
бюджетів є єдиний податок. Так, протягом шести місяців цього року до
кошиків місцевих бюджетів від «єдинників» надійшло 51,4 млн грн, що на 5,4
млн грн більше минулорічної сплати.
Ще одним важливим джерелом доходів місцевих громад Бердянського і
Приморського районів є плата за землю. Її власники та землекористувачі
сплатили 44,3 млн грн, що на 5,9 млн грн більше обсягу надходжень січня червня 2018 року.

2

Новини законодавства
Внесені зміни до Поряду ведення Реєстру неприбуткових
установ та організацій
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області повідомляє, що
Постановою Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 року № 423
затверджено зміни до «Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та
організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій
до Реєстру та виключення з нього», затвердженого Постановою КМУ від 13
липня 2016 року № 440.
Змінами передбачено що реєстраційна заява за формою № 1-РН та
документи, які додаються до неї для включення до Реєстру неприбуткових
установ та організацій (далі – Реєстр), розглядаються протягом 3 робочих днів
з дня їх отримання. У разі відсутності підстав для відмови у включенні
(повторному
включенні)
до
Реєстру,
присвоєнні
(зміні)
ознаки
неприбутковості, контролюючий орган зобов'язаний протягом трьох робочих
днів з дня отримання реєстраційної заяви та документів, що додаються до
неї, внести до Реєстру відповідний запис про включення (повторне
включення) такої неприбуткової організації до Реєстру, присвоєння (зміну)
ознаки неприбутковості.
Неприбуткова організація може звернутися до контролюючого органу із
запитом про отримання витягу з Реєстру. Запит про отримання витягу з
Реєстру за формою згідно з додатком 3 до Порядку подається особисто
представником неприбуткової організації чи уповноваженою на це особою
або надсилається поштою контролюючому органу за основним місцем обліку
неприбуткової організації. Витяг безоплатно надається протягом трьох
робочих днів. Він міститиме відомості про неприбуткову організацію або
повідомлення про відсутність відомостей у Реєстрі.
Також, у новій редакції викладено реєстраційну заяву платника податку
за формою № 1-РН, яка подається для реєстрації, змін або виключення з
Реєстру неприбуткових установ та організацій та передбачає зазначення
відомостей щодо місцезнаходження неприбуткової організації.
Новації у заповненні акцизної накладної
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області інформує платників
про те, що після завершення технічного обслуговування системи електронного
адміністрування реалізації пального та спирту етилового розпочинається
приймання документів, форми яких затверджені наказом № 262 «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», зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 09.07.2019 р. за № 753/33724 з урахуванням норм
Податкового кодексу України та інших нормативно-правових актів.
Для розподілу обсягів залишків пального, що обліковуються у платників
податку в системі електронного адміністрування реалізації пального, між
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акцизними складами/акцизними складами пересувними, де такі обсяги
залишків пального знаходяться фактично станом на 1 липня 2019 року
необхідно подати акцизну накладну за формою J/F1203201 (далі АН_РП),
складену з дотриманням таких умов:
АН_РП складається виключно в двох примірниках (в полі «Коди операцій
для складання в одному примірнику» встановлюється значення «0»);
у полі «Умови оподаткування» встановлюється значення «0» або «4»;
у полі «Напрям використання» встановлюється значення «3»;
дата складання АН_РП може приймати лише значення «01.07.2019»;
дані щодо особи, що реалізує пальне – дані про платника податку або
суб'єкта господарювання, який з 1 липня 2019 року не підпадає під
визначення платника податку відповідно до пункту 212.1 статті 212 Кодексу
та у якого станом на 16 липня 2019 року в системі електронного
адміністрування реалізації пального обліковуються обсяги залишків пального;
особа-отримувач пального – дані про платника податку, який підпадає
під визначення платників акцизного податку відповідно до пункту 212.1
статті 212 Кодексу і який станом на 01.07.2019 зареєстрований платником
податку;
дані щодо акцизного складу або пересувного акцизного складу, з якого
фізично відвантажене (відпущене) пальне, не заповнюються;
дані щодо акцизного складу або пересувного акцизного складу, на який
фізично відвантажене (отримане) пальне заповнюються в обов’язковому
порядку.
Для врахування в системі електронного адміністрування реалізації
пального та спирту етилового (СЕА_РПСЕ) залишків пального у суб'єктів
господарювання, які до 1 липня 2019 р. не підпадали під визначення
платників акцизного податку відповідно до пункту 212.1 статті 212 Кодексу,
а з 1 липня 2019 р. підпадають під визначення платників акцизного податку
відповідно до пункту 212.1 статті 212 Кодексу, облік якого в системі
електронного адміністрування реалізації пального не здійснювався, такі
платники податку подають заявку на поповнення обсягів залишку пального
за формою J/F0210901 (далі – Заявка), складену з дотриманням таких умов:
на один акцизний склад подається одна заявка;
заявки подаються тільки з ознакою «Основна»;
у полі «Дата складання» зазначається «01.07.2019»;
у полі 2 табличної частини «Умова оподаткування» зазначається «5»;
у полях 7,8,9 табличної частини зазначається значення «0».
Для відображення в СЕА_РПСЕ після закінчення терміну подання заявок
буде використана остання за часом подання заявка, яка отримала позитивну
квитанцію по конкретному акцизному складу.
З 01 серпня 2019 заяву на повернення помилково та/або надміру
сплачених коштів по платежах, належних державному бюджету можна
подати в електронному вигляді через ІТС «Електронний кабінет»
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області повідомляє, що з
26.04.2019 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від
11.02.2019 р. №60 "Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії
Державної фіскальної служби України, її територіальних органів, Державної
казначейської служби України, її територіальних органів, місцевих
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фінансових органів у процесі повернення платникам податків помилково
та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені" (далі – Порядок).
Новація Порядку полягає у запровадженні єдиної автоматизованої
системи створення, підписання, погодження електронних документів, їх
передавання, одержання, оброблення
з використанням електронного
цифрового підпису та інформаційно-телекомунікаційних технологій і систем.
Документ покликаний внести новації у документообіг взагалі й відмовитись
від паперових документів.
Порядок застосовується щодо повернення платежів, що належать:
• державному бюджету, з першого числа четвертого місяця, що настає за
місяцем офіційного опублікування цього наказу, тобто з 01.08.2019 р.;
• місцевим бюджетам, та платежів, які підлягають розподілу між
державним та місцевими бюджетами, з першого числа сьомого місяця, що
настає за місяцем офіційного опублікування цього наказу, тобто з
01.11.2019 р.
Таким чином, починаючи з 01 серпня 2019 року, платники
податків мають змогу подати заяву на повернення помилково та/або
надміру сплачених сум грошових зобов’язань по платежах, належних
державному бюджету в електронному вигляді через ІТС «Електронний
кабінет».
Подати заяву можна через меню «Листування з ДФС» приватної частини
Електронного кабінету.
Робота у приватній частині Електронного кабінету виконується з
використанням
електронного
цифрового
підпису
(кваліфікованого
електронного підпису), отриманого у будь-якому Акредитованому центрі
сертифікації ключів.
Вхід
до
Електронного
кабінету
здійснюється
за
адресою:
http://cabinet.sfs.gov.ua, а також через офіційний веб-портал ДФС.
Отже, платник податків має право надіслати заяву про повернення
помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань та пені у
довільній формі через меню «Листування з ДФС» приватної частини
Електронного кабінету.

Роз’яснення законодавства
До уваги платників акцизного податку з реалізації пального та
спирту етилового – перевірте реєстрацію!
Згідно з нормами Податкового кодексу України (далі – ПКУ) та
постановою Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 року № 408 «Деякі
питання електронного адміністрування реалізації пального та спирту
етилового» введено в дію Реєстр платників акцизного податку (далі – податок)
з реалізації пального або спирту етилового (новий реєстр).
Новий реєстр оприлюднений у відкритій частині Електронного кабінету
(закладка Реєстри) за посиланням: https://cabinet.sfs.gov.ua/registers/excise.
Станом на 18.07.2019 у новому реєстрі зареєстровано 2 929 платників.
Особи, які здійснюватимуть реалізацію пального або спирту етилового
(відповідають визначенню платників акцизного податку з 01.07.2019)
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підлягають обов'язковій реєстрації як платники податку в новому реєстрі до
початку здійснення реалізації пального або спирту етилового.
Нові правила адміністрування реалізації пального та спирту етилового
передбачають, що платники податку мають зареєструвати всі акцизні склади,
розпорядниками яких вони є. Під час реєстрації кожному акцизному складу
присвоюється уніфікований номер. Реєстрація здійснюється на підставі
заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального або
спирту етилового та/або акцизних складів (далі – нова заява).
Відповідно до підпункту 22 підрозділу 5 розділу XX ПКУ суб’єкти
господарювання, які відповідають визначенню платників акцизного податку
з 01.07.2019, мали до цієї дати зареєструватися платниками акцизного
податку та/або зареєструвати усі свої акцизні склади.
Проте виявлені випадки, коли платники податку не зареєстрували
акцизні склади, розпорядниками яких вони є, та/або для реєстрації
платниками податку подали заяви за попередньою формою і для включення
до попереднього реєстру платників акцизного податку з реалізації пального,
які відповідали визначенню платників акцизного податку до 01.07.2019.
У зв’язку з цим ДФС рекомендує платникам податку перевірити
наявність реєстрації в новому реєстрі.
Якщо інформація в новому реєстрі відсутня, особам, які з 01.07.2019
підпадають під визначення платника акцизного податку відповідно до п.п.
212.1.15 п. 212.1.ст. 212 ПКУ, необхідно зареєструватись платником
акцизного податку та/або зареєструвати акцизні склади, розпорядниками
яких вони є, із відповідним включенням до нового реєстру. Для цього слід
подати нові заяви – за формою J1304101/F1304101, що розміщена на
офіційному веб-порталі ДФС за адресою: Електронна звітність/ Платникам
податків
про
електронну
звітність/
Інформаційно-аналітичне
забезпечення/ Реєстр форм електронних документів.
Інформацію розміщено на офіційному веб-порталі ДФС України за
посиланням: http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/385919.html
Платники ПДВ зобов’язані зберігати податкові накладні, складені в
електронній формі
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області нагадує, що на дату
виникнення податкових зобов’язань платник ПДВ зобов’язаний скласти
податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо
реєстрації у порядку, визначеному законодавством, кваліфікованого
електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в
Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений ПКУ термін.
Норми встановлені п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу України (далі –
ПКУ).
Згідно із п. 2 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за № 137/28267,
податкова накладна та додатки до неї складаються в електронній формі з
дотриманням
умови
щодо
реєстрації
у
порядку,
визначеному
законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи.
Платники податків зобов’язані забезпечити зберігання документів,
визначених п. 44.1 ст. 44 ПКУ, а також документів, пов’язаних із виконанням
вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на
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контролюючі органи, протягом не менш як 1095 днів (2555 днів – для
документів та інформації, необхідної для здійснення податкового контролю за
трансфертним ціноутворенням відповідно до ст. 39 ПКУ) з дня подання
податкової звітності, для складення якої використовуються зазначені
документи, а в разі її неподання – з передбаченого ПКУ граничного терміну
подання такої звітності (п. 44.3 ст. 44 ПКУ).
Згідно зі ст. 13 Закону України від 22 травня 2003 року № 851-IV «Про
електронні документи та електронний документообіг» зі змінами та
доповненнями (далі – Закон № 851) суб’єкти електронного документообігу
повинні зберігати електронні документи на електронних носіях інформації у
формі, що дає змогу перевірити їх цілісність на цих носіях. При цьому
оригіналом електронного документа відповідно до ст. 7 Закону № 851
вважається електронний примірник документа з обов’язковими реквізитами,
у тому числі з електронним підписом автора або підписом, прирівняним до
власноручного підпису відповідно до Закону України від 05 жовтня 2017
року «Про електронні довірчі послуги».
Отже, податкові накладні, а також розрахунки коригування до
податкових накладних, складені в електронній формі, повинні зберігатися
платниками ПДВ на електронних носіях інформації у формі, що дає змогу
здійснити перевірку їх цілісності на цих носіях.
Крім того, відповідно до п.п. 20.1.2 п. 20.1 ст. 20 ПКУ під час проведення
перевірки платники ПДВ зобов’язані надати посадовим (службовим) особам
контролюючого органу доступ до таких електронних носіїв інформації, а у
випадках, визначених законом, також надати копії податкових накладних та
розрахунків коригування до податкових накладних, засвідчені в порядку,
встановленому законодавством.
Реєстрація юрособи – нерезидента в контролюючих органах при
отриманні прав на нерухомість
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області доводить до відома,
що у разі отримання іноземною компанією або організацією чи
дипломатичною місією майнових прав на нерухомість або землю в Україні,
які підлягають оподаткуванню, якщо спосіб та цілі отримання цього майна не
потребують створення такою компанією (організацією) відокремленого
підрозділу або постійного представництва нерезидента в Україні, такий
нерезидент за місцезнаходженням відповідного об’єкта подає до
контролюючого органу для взяття на облік:
◄ заяву за формою N 1-ОПП (у розділі 9 заяви замість даних про
керівника зазначаються дані про представника);
◄ копію витягу з торговельного, банківського або судового реєстру,
виданого в країні реєстрації іноземної компанії, організації та легалізованого
в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними
договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України,
що супроводжується нотаріально засвідченим перекладом українською мовою
(крім дипломатичних місій);
◄ нотаріально засвідчену копію правовстановлюючих документів, якими
підтверджується право власності на нерухомість або право власності чи
користування земельною ділянкою, виданих та зареєстрованих на ім'я
нерезидента уповноваженими органами України;
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◄ копії документів (з пред'явленням оригіналів), якими підтверджуються
повноваження представника платника податку та відомості, зазначені у
заяві.
Норми визначені п. 4.4 розділу IV Порядку обліку платників податків і
зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011
№ 1588 із змінами та доповненнями.
Дії платника, якщо при підписанні електронного документу
виникає помилка «Невірний пароль або ключ пошкоджено»
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області звертає увагу
платників на наступне.
Якщо при підписанні електронного документу виникає помилка
«Невірний пароль або ключ пошкоджено», то для усунення такої помилки
необхідно перевірити:
- який ключ кваліфікованого електронного підпису чи печатки
використовується першим (вірна послідовність підписів для податкової
звітності: бухгалтер-директор-електронна печатка);
- правильність введення паролю, а саме: регістр вводу паролю, мову
клавіатури тощо (створений пароль може містити особливі символи);
- чи набраний пароль відповідає ключу, якій використовується
(наприклад, пароль до ключа бухгалтера використовується тільки з ключем
бухгалтера);
- чи змінювалось ім’я файлу особистого ключа (у разі зміни ім’я файлу
особистий ключ буде пошкоджено, тому необхідно звернутися до
представництва Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційнодовідкового департаменту ДФС (далі – АЦСК ІДД ДФС), в якому отримували
кваліфікований сертифікат, подати заяву на зміну статусу кваліфікованого
сертифіката та новий комплект реєстраційних документів).
У разі, якщо жодна з рекомендацій не допомогла вирішити проблему
необхідно звернутися до представництва АЦСК ІДД ДФС, в якому були
отримані кваліфіковані сертифікати, подати заяву на скасування
кваліфікованого сертифіката, згенерувати новий особистий ключ та
отримати відповідні йому кваліфіковані сертифікати.
Платники єдиного податку розрахунки здійснюють виключно в
грошовій формі
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області звертає увагу
платників єдиного податку першої - третьої груп, що розрахунки за
відвантажені
товари
(виконані
роботи,
надані
послуги)
повинні
здійснюватись 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.
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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.
Здійснювали незалежну професійну діяльність і вирішили
припинити її – вам варто звернути увагу
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області інформує, що
фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, у разі її
припинення, зобов’язана самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним,
сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій нею податковій
декларації про майновий стан і доходи.
Зверніть увагу, що внесення до Реєстру самозайнятих осіб запису про
припинення незалежної професійної діяльності фізичною особою не припиняє
її зобов’язань, що виникли під час провадження незалежної професійної
діяльності, та не змінює строків, порядків виконання таких зобов’язань та
застосування санкцій за їх невиконання.
Фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, подають
податкову декларацію про майновий стан і доходи за результатами звітного
року у строки, передбачені для платників податку на доходи фізичних осіб.
Тобто, до 01 травня року, що настає за звітним, крім випадків, передбачених
розд. IV ПКУ (п.п. 49.18.4 п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу України).
Остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний
податковий рік здійснюється платником самостійно згідно з даними,
зазначеними в податковій декларації.
Більш детальну інформацію ви можете отримати у Загальнодоступному
інформаційно-довідковому ресурсі ДФС України (категорія питання 105.07).
Коли платник акцизного податку звільняється від подання
декларації
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області повідомляє, що
підпунктом 16.1.3 п. 16.1 ст. 16 Податкового кодексу України (далі – ПКУ)
встановлено, що платники податків зобов’язані подавати до контролюючих
органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством,
декларації, звітність та інші документи, пов’язані з обчисленням і сплатою
податків та зборів.
При цьому платник податків зобов’язаний за кожний встановлений ПКУ
звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або у разі
наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог ПКУ
подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником
якого він є (п. 49.2 ст. 49 ПКУ).
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Також платники, визначені п. п. 212.1.15 п. 212.1 ст. 212 ПКУ, і ті
платники, які мають діючі (у тому числі призупинені) ліцензії на право
здійснення діяльності з підакцизною продукцією, яка підлягає ліцензуванню
згідно із законодавством, зобов’язані за кожний встановлений ПКУ звітний
період подавати податкові декларації незалежно від того, чи провадили такі
платники господарську діяльність у звітному періоді (п. 49.2 прим. 1 ст. 49
ПКУ).
Отже, якщо платник не є особою, яка реалізує пальне або спирт
етиловий, або здійснює діяльність, яка не ліцензується, тобто у нього відсутні
діючі (в т.ч. призупинені) ліцензії на право здійснення діяльності з
підакцизною продукцією та у звітному періоді у такого платника не виникли
об’єкти оподаткування, або не з’явились показники, що підлягають
декларуванню, то платник у такому звітному періоді не зобов’язаний
подавати декларацію з акцизного податку.
Наявність податкового боргу – перешкода у реєстрації платником
єдиного податку
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області повідомляє, що
починаючи з 01.01.2017 згідно пп. 291.5.8 п. 291.5 ст. 291 Податкового
кодексу України (далі – ПКУ) 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 (форс-мажорних обставин).
Також 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
(п.п. 3 п. 299.10 ст. 299 ПКУ).
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
сторінці веб-порталу ДФС або в «Електронному кабінеті».
Строки оскарження податкового повідомлення-рішення
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області нагадує, що
відповідно до ст. 102 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), платник
податків має право оскаржити рішення податкового органу в будь-який
момент після отримання такого рішення в межах 1095 днів.
Також, згідно до п.56.3. ст.56 ПКУ платник податків має право протягом
10 днів з моменту отримання податкового повідомлення-рішення (далі рішення) оскаржити його до контролюючого органу вищого рівня, скарга,
подана із дотриманням строків, визначених даним пунктом, зупиняє
виконання платником податків грошових зобов'язань, визначених у рішенні,
на строк від дня подання такої скарги до контролюючого органу до дня
закінчення процедури адміністративного оскарження.
Платник податків одночасно з поданням скарги контролюючому органу
вищого рівня зобов'язаний письмово повідомляти контролюючий орган, яким
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визначено суму грошового зобов'язання або прийнято інше рішення, про
оскарження його податкового повідомлення-рішення або будь-якого іншого
рішення.
Якщо податковий агент утримав, але не перерахував ПДФО до
бюджету, фізична особа не може скористатися податковою знижкою
Для розрахунку сум податку на доходи фізичних осіб, які підлягають
поверненню платнику податку з бюджету у зв’язку з реалізацією ним права
на податкову знижку, застосовується сума сплаченого, тобто зарахованого до
відповідного бюджету податку, а не нарахованого (утриманого) податковим
агентом.
Отже, якщо податковий агент утримав, але не перерахував податок на
доходи фізичних осіб до бюджету, то фізична особа не має права на
податкову знижку.
Відповідно до частини другої ст. 78 Бюджетного кодексу України від 08
липня 2010 року № 2456-VI із змінами та доповненнями та Порядку
інформаційної взаємодії Державної фіскальної служби України, її
територіальних органів, Державної казначейської служби України, її
територіальних органів, місцевих фінансових органів у процесі повернення
платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових
зобов’язань та пені, затвердженого наказом Міністерства фінансів України
від 11.02.2019 № 60, поверненню з бюджету підлягають надміру або
помилково сплачені суми грошових зобов’язань.
Згідно з п. 43.6 ст. 43 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010
року № 2755-VI із змінами та доповненнями повернення помилково та/або
надміру сплачених грошових зобов’язань платникам податків здійснюється з
бюджету, у який такі кошти були зараховані.
Для розрахунку сум податку на доходи фізичних осіб, які підлягають
поверненню платнику податку з бюджету у зв’язку з реалізацією ним права
на податкову знижку, застосовується сума сплаченого, тобто зарахованого до
відповідного бюджету податку, а не нарахованого (утриманого) податковим
агентом.
Довідково: Загальнодоступний інформаційно - довідковий ресурс
(категорія 103.05).
Податок на майно фізичні особи можуть сплатити через сервіс
«Електронний кабінет»
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області звертає увагу, що
на сьогодні ДФС запроваджено низку електронних сервісів, зокрема, щодо
можливості сплати податку на майно з фізичних осіб (податок на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки, транспортний податок та плата за
землю) засобами «Електронного кабінету».
Для можливості користування «Електронним кабінетом» платникам
податків необхідно отримати особисті ключі електронного цифрового підпису.
Також за допомогою «Електронного кабінету» платники податків –
фізичні особи мають можливість перегляду даних, зокрема, щодо:
об’єктів оподаткування (земельні ділянки, житлові будинки, квартири,
садові (дачні будинки), гаражі, легкові автомобілі);
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сформованих податкових повідомлень-рішень та необхідних платіжних
реквізитів органів місцевого самоврядування для сплати податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку та плати за
землю;
розрахунків сум податкових зобов’язань по таких податках;
стану розрахунків з бюджетом.
Одночасно зазначаємо, що при використанні «Електронного кабінету»
платники податків матимуть змогу заощадити свої кошти та час, сплатити
зазначені податки в будь-який зручний, у т.ч. неробочий час. Це також
позбавляє необхідності відвідувати центри обслуговування платників,
банківські установи, тощо.
Трудові відносини зі студентом оформляємо належним чином
Чимало студентів під час літніх канікул влаштовуються працювати. При
цьому роботодавці, які приймають на роботу студента, повинні оформити
належним чином з ними трудові відносини.
У студента є два шляхи здійснення трудової діяльності: за трудовим
договором та за цивільно-правовим договором.
Трудовий договір відповідно до ст. 21 Кодексу законів про працю – це
угода між працівником і роботодавцем, за якою працівник зобов’язується
виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому
трудовому розпорядку, а роботодавець зобов’язується виплачувати
працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для
виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним
договором і угодою сторін.
До початку роботи працівника за укладеним трудовим договором
роботодавець має подати до територіальних органів ДФС за місцем обліку
його як платника єдиного соціального внеску повідомлення про прийняття
такого працівника на роботу.
Заробітна плата, відпускні, а також виплати, нараховані відповідно до
умов такого договору оподатковуються в загальному порядку податком з
доходів фізичних осіб за ставкою 18 відс. та військовим збором за ставкою
1,5 відсотків.
До доходу таких громадян, якщо той не перевищує законодавчо
встановлену межу (п.п.169.4.1 ст.169 Податкового кодексу України – 2470
грн) може бути застосована податкова соціальна пільга за умови своєчасного
подання заяви на її використання.
Цивільно-правовий договір – це домовленість двох або більше сторін,
спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та
обов’язків.
Найпоширенішими серед таких договорів є: на виконання робіт
(договори підряду) та надання послуг.
За цивільно-правовим договором підрядник, на відміну від працівника,
не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку, він сам
організовує і виконує свою роботу.
Якщо з громадянином укладається договір цивільно-правового
характеру, то повідомлення до органу ДФС про прийняття працівника на
роботу не надається і запис про виконання роботи у трудовій книжці не
робиться.

12
Сума доходу, одержаного платником податку за цивільно-правовим
договором, оподатковуються податком на доходи фізичних осіб за ставкою
18 відс. та військовим збором за ставкою 1,5 відс. та нараховується єдиний
внесок за ставкою 22 відсотка.
Інформація про майно платників податків, призначене для
продажу на аукціоні
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області інформує, що
контролюючий орган здійснює за платника податків і на користь держави
заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом
стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності
- шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у
податковій заставі (п. 95.1 ст. 95 ПКУ).
Пунктом 95.7 ст. 95 ПКУ визначено, що продаж майна платника
податків здійснюється на публічних торгах та/або через торгівельні
організації.
Під час продажу майна на товарних біржах контролюючий орган укладає
відповідний договір з брокером (брокерською конторою), яка вчиняє дії з
продажу такого майна за дорученням контролюючого органу на умовах
найкращої цінової пропозиції.
Інформація про склад майна платників податків, призначеного для
продажу, та про час та умови проведення торгів оприлюднюється
відповідною біржею.
Організатор аукціону оприлюднює оголошення в засобах масової
інформації та на власній веб-сторінці не пізніше ніж за 15 днів до його
проведення.
Крім того, інформацію щодо укладених договорів-доручень на реалізацію
майна підприємств-боржників з уповноваженими організаціями та склад
такого майна розміщується у рубриці «Переліки» на головній сторінці
офіційного веб-порталу ДФС України (www.sfs.gov.ua).
Змінили податкову адресу – зареєструйте нову книгу обліку доходів
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області повідомляє, що
платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку
третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість ведутьоблік
доходів у книзі обліку доходів. Порядок ведення книги обліку доходів, та
Порядок ведення книги обліку доходів і витрат платників єдиного податку
третьої групи, які є платниками податку на додану вартість, затверджено
наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 579.
Книга обліку доходів (доходів і витрат) ведеться в паперовому або
електронному вигляді. Якщо платник податку обрав ведення книги в
паперовому вигляді,
така книга прошнурована та пронумерована
безоплатно реєструється в контролюючому органі, засвідчується підписом
керівника або заступника керівника контролюючого органу та скріплюється
печаткою.
У випадку обрання платником ведення книги в електронній формі,
контролюючий орган за основним місцем обліку реєструє заяву про обрання
способу ведення книги в електронній формі у реєстрі поданих заяв та
протягом 3-х робочих днів формує і надсилає платнику податку повідомлення
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про реєстрацію книги із зазначенням реєстраційного номера книги та дати її
реєстрації.
Книга заповнюється у гривнях з копійками і використовуються
платником для заповнення податкової декларації платника єдиного податку.
У разі зміни податкової адреси (місця проживання), пов’язаної зі зміною
адміністративного району, ФОП – платнику єдиного податку необхідно
зареєструвати нову книгу у контролюючому органі за новим місцем обліку. У
разі зміни податкової адреси (місця проживання) в межах одного
адміністративного району ФОП – платник єдиного податку продовжує
здійснювати записи наростаючим підсумком у зареєстрованій книзі.
Як фізичні особи сплачують податок на нерухоме майно у 2019 році?
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 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.
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.
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.
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.
Фізичні особи 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;
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- 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 фіскальних органів та
даними, підтвердженими фізичною особою на підставі оригіналів
відповідних документів, зокрема документів на право власності, проводиться
перерахунок суми податку і фіскальний орган надсилає (вручає) нове
податкове повідомлення-рішення.
Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим
(відкликаним).
Порядок сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки визначено ст. 266 Податкового кодексу України.
Коли неприбуткова організація має зареєструватись платником ПДВ
Особи, які для цілей оподаткування ПДВ зобов'язані бути зареєстровані
як платники податку, визначено у п.п. 14.1.139 ст. 14 та п. 180.1 ст. 180
Податкового Кодексу.
Зокрема, такою особою є юридична особа, створена відповідно до закону
у будь-якій організаційно-правовій формі, у тому числі і неприбуткова
організація.
Під обов'язкову реєстрацію
платника ПДВ підпадає особа, у якої
загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що
підлягають оподаткуванню ПДВ, у тому числі з використанням локальної або
глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом
останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 млн. грн. (без
урахування ПДВ).
До оподатковуваних операцій для цілей реєстрації як платника ПДВ
належать операції, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою ПДВ
20%, ставкою 7%, нульовою ставкою ПДВ та звільнені (умовно звільнені) від
оподаткування ПДВ.
Отже, якщо неприбуткова організація здійснює операції з постачання
товарів/послуг на митній території України, що підлягають оподаткуванню
ПДВ, загальний обсяг яких протягом останніх 12 календарних місяців
перевищує 1 млн. грн., то така організація повинна подати до фіскального
органу за своїм місцезнаходженням заяву платника ПДВ за формою N 1-ПДВ
і відповідно зареєструватись як платник ПДВ в обов'язковому порядку.
Зазначена норма передбачена п. 181.1 ст. 181 Податкового кодексу
України
Допустили помилку у повідомленні про прийняття працівника на
роботу. Як виправити?
До початку роботи працівника за укладеним трудовим договором
власник підприємства, установи, організації або фізична особа повинна
подати до територіальних органів Державної фіскальної служби за місцем
обліку їх як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування повідомлення про прийняття такого працівника на
роботу.
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Обов’язок з подання повідомлення поширюється виключно на трудові
відносини (коли з працівником укладається трудовий договір).
Форма повідомлення про прийняття працівника на роботу затверджена
постановою КМУ від 17.06.2015 р. № 413.
Пунктом 2 додатка до Постанови встановлено тип повідомлення:
-"початкове" - подання інформації про прийняття працівника на роботу;
- "скасовуюче" - подається у разі допущення помилки роботодавцем та
необхідності внесення змін до повідомлення про прийняття працівника на
роботу.
У разі допущення помилки роботодавцем та необхідності внесення змін
до повідомлення про прийняття працівника на роботу подається
повідомлення типу "скасовуюче" з помилковими даними і одночасно
повідомлення типу "початкове" з правильними даними.
Накладення штрафу за подання уточнюючої інформації про прийнятих
працівників до фіскальних органів чинним законодавством не передбачено.
Підприємство – платник єдиного податку продає автомобіль. На
що звернути увагу?
При продажу основних засобів юридичними особами - платниками
єдиного податку дохід визначається як сума коштів, отриманих від продажу
таких основних засобів.
Якщо основні засоби продані після їх використання протягом 12
календарних місяців з дня введення в експлуатацію, дохід визначається як
різниця між сумою коштів, отриманою від продажу таких основних засобів,
та їх залишковою балансовою вартістю, що склалася на день продажу.
Дохід від продажу основних засобів визначається згідно з договором про
реалізацію.
Для юридичних осіб – платників єдиного податку не передбачено
обов’язкової умови щодо продажу основних засобів за ціною не нижче їх
оціночної вартості.
Отже, якщо з дати введення в експлуатацію автомобіля до дати його
продажу пройде:
- більше 12 місяців, то оподатковуваний дохід визначається як різниця
між договірною ціною і залишковою балансовою вартістю такого автомобіля
на день продажу;
- 12 календарних місяців і менше – оподатковуваний дохід признається в
сумі договірної ціни автомобіля.
Зазначена норма визначена п. 292.2 ст. 292 Податкового кодексу
України.
Переглянути видані індивідуальні податкові консультації можна
через електронний кабінет платника на порталі ДФС України
Індивідуальні податкові консультації реєструються в єдиній базі
консультацій та розміщується на офіційному веб-сайті ДФС, без зазначення
найменування (прізвища, ім'я, по батькові) платника податків, коду згідно з
ЄДРПОУ (реєстраційного номера облікової картки) та його податкової адреси.
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Переглянути видані індивідуальні податкові консультації та їх статус
можна через електронний кабінет платника на порталі ДФС України за
посиланням https://cabinet.sfs.gov.ua/cabinet/faces/public/reestr.jspx.
Порядок надання податкових консультацій визначений ст. 52
Податкового кодексу України.
Для отримання податкової знижки річна податкова декларація про
майновий стан і доходи подається до кінця року
До переліку витрат, дозволених до включення до податкової знижки,
включається, зокрема, сума коштів, сплачених платником податку на користь
вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів для
компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого
платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення.
Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних
сум відображаються платником податку у річній податковій декларації, яка
подається
по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року.
До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом
звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені
відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема
квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими
ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт,
послуг) і їх покупця (отримувача).
Тобто, фізична особа, яка має право скористатися податковою знижкою
щодо суми коштів, сплачених за навчання, повинна мати відповідні платіжні
та розрахункові документи, зокрема, квитанції, фіскальні або товарні чеки,
прибуткові касові ордери; договір з навчальним закладом; довідку про
отримані у звітному році доходи; документи, які підтверджують ступінь
споріднення (у разі компенсації вартості здобуття середньої професійної або
вищої освіти члена сім’ї першого ступеня споріднення); тощо.
Для забезпечення правильності розрахунку сум, що підлягають
поверненню з бюджету, доцільно надавати до фіскального органу копії
зазначених документів.
Зазначена норма передбачена п.п. 166.1.2, п.п. 166.2.1, п. 166.3 ст. 166;
п. 176.1 «в» ст. 176 Податкового кодексу України.
Від сплати земельного податку звільняються пенсіонери за віком
Від сплати земельного податку звільняються: інваліди першої і другої
групи; пенсіонери (за віком); ветерани війни та особи, на яких поширюється
дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту»; фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи.
Отже, фізичні особи, які вийшли на пенсію не за віком (за вислугу років,
по інвалідності, у разі втрати годувальника тощо) не мають право на пільгу
щодо сплати земельного податку.
Після досягнення пенсійного віку фізичні особи мають право на пільгу
щодо сплати земельного податку за земельні ділянки, що належать їм на
правах приватної власності.
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При цьому фізична особа для отримання пільги щодо сплати земельного
податку має подати до контролюючого органу за місцезнаходженням
земельної ділянки заяву довільної форми про надання пільги та документи,
що посвідчують її право на пільгу (пенсійне посвідчення (за віком)).
Звільнення від сплати податку за земельні ділянки поширюється на одну
земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм, а
саме:
- для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш
як 2 гектари;
- для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах – не більш як 0,25 гектара, в
селищах – не більш як 0,15 гектара, в містах – не більш як 0,10 гектара;
- для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;
- для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;
- для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.
При цьому, до переліку видів земельних ділянок, щодо яких фізичні особи
мають право на пільги зі сплати земельного податку, не включено земельні
ділянки, що утворилися за рахунок переданих за рішенням відповідної ради
земельних часток (паїв).
Зазначена норма передбачена п. 281.1, п. 281.2 ст. 281 Податкового
кодексу України.
Чи передбачена відповідальність, якщо не здійснена реєстрація
платником ПДВ?
Під обов'язкову реєстрацію як платника ПДВ підпадає особа, у якої
загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що
підлягають оподаткуванню ПДВ у тому числі з використанням локальної або
глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом
останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 млн. грн. (без
урахування ПДВ).
До оподатковуваних операцій для цілей реєстрації особи як платника
ПДВ належать операції, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою
ПДВ (20%), ставкою 7%, нульовою ставкою ПДВ та звільнені (умовно
звільнені) від оподаткування ПДВ.
Для здійснення реєстрації платником ПДВ особа не пізніше 10 числа
календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обсягу
оподатковуваних операцій з постачання товарів/послуг понад 1 млн. грн.,
повинна подати до фіскального органу за своїм місцезнаходженням (місцем
проживання) реєстраційну заяву платника ПДВ за формою N 1-ПДВ.
Отже, у разі здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що
підлягають оподаткуванню ПДВ, якщо їх загальний обсяг протягом останніх
12 календарних місяців перевищує 1 млн. гривень, необхідно подати до
фіскального органу за своїм місцезнаходженням реєстраційну заяву платника
ПДВ за формою N 1-ПДВ і зареєструватись як платник ПДВ в обов'язковому
порядку.
Особа, яка підлягає обов'язковій реєстрації як платник ПДВ, але не
подала до контролюючого органу Заяву, несе відповідальність за
ненарахування або несплату ПДВ на рівні зареєстрованого платника ПДВ без
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права нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного
відшкодування.
Зазначена норма визначена п. 181.1 ст. 181; п. 183.2 та п. 183.10 ст. 183
Податкового кодексу України.
Безоплатна передача основних засобів у комунальну власність:
умови звільнення від оподаткування ПДВ
Звільняються від оподаткування ПДВ операції з безоплатної передачі в
державну власність чи комунальну власність територіальних громад сіл,
селищ, міст або у їх спільну власність об'єктів усіх форм власності, які
перебувають на балансі одного платника податку і передаються на баланс
іншого платника податку, якщо такі операції проводяться за рішенням КМУ,
центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, прийнятим у межах їх повноважень.
Отже, звільняються від оподаткування ПДВ операції з безоплатної
передачі в державну чи комунальну власність, якщо одночасно виконуються
такі вимоги:
- передача повинна здійснюватися на безоплатній основі;
- операція повинна здійснюватися між двома платниками ПДВ;
- передача повинна відбуватися виключно у державну чи комунальну
власність;
- операція повинна здійснюватися на підставі прийнятого відповідного
рішення уряду, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування.
Зазначена норма передбачена п.п. 197.1.16 ст. 197 Податкового кодексу.
Підстави для отримання пільг щодо сплати земельного податку
Нарахування фізичним особам сум земельного податку проводиться
контролюючими органами (за місцем знаходження земельної ділянки), які
надсилають (вручають) платникові за місцем його реєстрації до 01 липня
поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку.
Від сплати земельного податку звільняються:
- інваліди першої і другої групи;
- фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;
- пенсіонери (за віком);
- ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України від
22.10.1993 № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту» із змінами та доповненнями;
- фізичні особи, визнані Законом України від 28.02.991№ 796-XII «Про
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської
катастрофи»
особами,
які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської катастрофи.
Фізична особа, яка має підстави для отримання пільг щодо сплати
земельного
податку,
повинна
надати
контролюючому
органу
за
місцезнаходженням земельної ділянки заяву довільної форми про надання
пільги та документи, що посвідчують її право на пільгу: - посвідчення
інваліда першої або другої групи; - пенсійне посвідчення (за віком); посвідчення батьків багатодітної сім’ї (які виховують трьох і більше дітей
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віком до 18 років); - посвідчення «Учасник ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС»; - посвідчення «Потерпілий від Чорнобильської
катастрофи» (1-3 категорія); - посвідчення «Учасник бойових дій»; посвідчення «Інвалід війни»; - посвідчення «Учасник війни» тощо.
При цьому, якщо фізична особа, що користується пільгами, має у
власності декілька земельних ділянок одного виду використання, то така
особа до 01 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до
контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про
самостійне обрання/зміну земельної ділянки для застосування пільги.
Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового
податкового (звітного) періоду, у якому подано таку заяву.
Зазначена норма передбачена п. 281.1, п. 281.4 ст. 281; п. 286.5 ст. 286
Податкового кодексу України.

Головне управління ДФС у Запорізькій області
За використання води та надр запорізькі виробники сплатили
понад чверть мільярда
За перше півріччя від добувних підприємств Запорізького регіону до
бюджетів надійшло 149 мільйонів гривень плати за користування надрами.
Зокрема, до державного бюджету сплачено 102,7 мільйона, до місцевих
скарбниць – 46,2 мільйона.
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій
області Валерій Манько, у порівнянні з відповідним періодом 2018 року
надходження збільшились на 25,5 мільйона або на 21 відсоток.
Найбільші платежі забезпечили виробники, що здійснюють діяльність у
Василівському та Михайлівському районах – 132 мільйони. Користувачі надр
Вільнянського, Запорізького та Новомиколаївського районів перерахували 4,2
мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 4 мільйони, м.
Запоріжжя – 3,6 мільйона, м. Токмак, Токмацького і Чернігівського районів –
2,3 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 1,2
мільйона.
Всього
у
Запорізькій
області
зареєстровано
570
суб'єктів
господарювання-платників рентної плати за користування надрами.
Крім того, за спеціальне використання води 519 підприємств
перерахували 104,2 мільйона гривень рентної плати, у тому числі до
державної казни – 57,3 мільйона, до місцевих бюджетів – майже 47
мільйонів.
Розчинник замість нафтопродуктів: "кмітливий" підприємець
намагався зекономити на митних платежах
Днями одне з приватних підприємств м. Дніпра ввезло з Білорусі в
Україну товар вагою 22 тони. Під час митного оформлення на Запорізькій
митниці продукцію було заявлено як "розчинник" за кодом УКТЗЕД
3814009090, за яким застосовується нульова ставка мита.
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Зокрема, в документах зазначалося, що товар містить у своєму складі
"дистилят газового конденсату 50-65%, ізопентанова фракція 25-39%, спирт
технічний 6-12%".
В ході проведення митного контролю співробітники Запорізької митниці
ДФС відібрали зразки цієї продукції. Згідно з висновком Департаменту
податкових та митних експертиз ДФС поставка виявилася іншою, а саме:
"рідина, що складається з нафтопродуктів більше 70%, в якості основного
складового є "ізо-бутанол", що повністю суперечить заявленому хімічному
складу. Таким чином товар повинен класифікуватися за кодом УКТЗЕД
2710129000, де застосовується ставка мита 6 відсотків – акцизний податок
складає 213,5 EUR за 1 тисячу літрів.
За даним фактом фахівці Запорізької митниці ДФС склали протокол про
порушення митних правил за статтею 472 Митного кодексу України. Вартість
вилученої продукції буде встановлено додатково.
На Запоріжжі викрито понад півсотні податкових злочинів
Співробітники оперативних підрозділів фіскальної служби Запорізької
області цього року виявили 52 злочини у сфері економіки, 29 з яких належать
до категорії тяжких. За фактами ухилення від оподаткування в особливо
великих розмірах розпочато 20 кримінальних проваджень.
Із обвинувальним актом до суду направлено 13 матеріалів, а також ще
три – для звільнення осіб від кримінальної відповідальності у зв'язку з повним
відшкодуванням збитків.
У митній сфері оперативники викрили вісім злочинів, зокрема, три – за
фактами ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Додатково спрямовано до бюджету митних платежів на суму 11,5 мільйона
гривень.
Під час проведення операцій "Рубіж" та "Бастіон" припинено діяльність
міжрегіонального "центру мінімізації митних платежів". Загальний обсяг
імпортних операцій, проведених через підприємства, які входили до центру,
склав понад 78 мільйонів гривень.
У сфері державних закупівель співробітники податкової міліції виявили
шість злочинів. За результатами здійснених перевірок до бюджету стягнуто
3,2 мільйона.
У рамках операції "Акциз" із незаконного обігу вилучено товарів
підакцизної групи на загальну суму 28 мільйонів гривень. Згідно із судовими
рішеннями конфісковано підакцизної продукції вартістю 2,2 мільйона.
Валерій Манько: "Запорізький бізнес сплатив до держбюджету
понад півтора мільярда гривень ПДВ"
За перше півріччя запорізькі платники податку на додану вартість
спрямували до державного бюджету 1 мільярд 581,5 мільйона гривень (не
враховуючи показники великих підприємств, зареєстрованих у Запорізькому
управлінні Офісу ВПП ДФС). Це на 81,4 мільйона або на 5,4 відсотка більше
порівняно з минулорічним періодом.
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій
області Валерій Манько, на збільшення показників зі сплати ПДВ вплинуло,
передусім, підвищення обсягів поставок підприємств та оподатковуваних
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операцій – за шість місяців вони зросли на 429 мільйонів, відповідно,
нарахування до бюджету – на 81 мільйон.
Керівник фіскального відомства регіону відзначив, що на сьогодні частка
ПДВ у загальних надходженнях держбюджету перевищила 35 відсотків.
Найбільші суми сплатили суб'єкти господарювання м. Запоріжжя – 996
мільйонів, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 113
мільйонів, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 102
мільйони, Вільнянського, Запорізького та Новомиколаївського районів – 92
мільйони, м. Токмак, Токмацького і Чернігівського районів – 58 мільйонів,
Оріхівського та Гуляйпільського районів – 45 мільйонів, Василівського та
Михайлівського районів – майже 45 мільйонів, Пологівського, Більмацького та
Розівського районів – 44,7 мільйона тощо.
У червні поточного року запорізький бізнес забезпечив до державної
казни 257,4 мільйона, що на 17 мільйонів або на 7 відсотків більше, ніж у
червні 2018 року.
Усього станом на 1 липня в області на обліку перебуває близько десяти
тисяч платників ПДВ-юридичних та фізичних осіб.
Запоріжці з депозитних відсотків сплатили
26,6 мільйона гривень податку
На Запоріжжі з банківських відсотків депозитних рахунків за шість
місяців до бюджету надійшло 26 мільйонів 614 тисяч гривень податку на
доходи фізичних осіб. Це на 440 тисяч або майже на 2 відсотки більше, ніж
сплачено за аналогічний період минулого року.
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій
області Валерій Манько, лише у червні до казни перераховано 4,7 мільйона,
що перевищує червневі надходження 2018 року на 276 тисяч або на 6,2
відсотка.
Найбільші суми з початку року забезпечили платники м. Запоріжжя –
18,5 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 2,4
мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – майже
два
мільйони,
м.
Енергодар,
Кам’янсько-Дніпровського
та
Великобілозерського районів – понад мільйон, Пологівського, Більмацького та
Розівського районів – 867 тисяч, Вільнянського, Запорізького і
Новомиколаївського районів – 581 тисячу тощо.
Нагадаємо, проценти з депозитів оподатковуються за ставкою 18
відсотків. Відповідальними за перерахування податку до бюджету є
банківські установи, кредитні спілки та інші фінансові організації.
Відповідно до ст. 170.4. Податкового кодексу України інформація про суми
банківського рахунку, ощадного сертифіката або вкладу члена кредитної
спілки, нараховані проценти, а також відомості про вкладників залишаються
конфіденційними.
Валерій Манько: "Запорізькі громади отримали понад
півмільярда гривень плати за землю"
За перше півріччя до місцевих бюджетів Запорізької області надійшло
510 мільйонів гривень плати за землю. Як повідомив в. о. начальника
Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, скарбниці
громад отримали на 28 мільйонів або на 6 відсотків більше, ніж торік.
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Із загальної суми 452,6 мільйона спрямували до казни землекористувачіюридичні особи, понад 57 мільйонів – фізичні.
За шість місяців до міського бюджету м. Запоріжжя перераховано 200
мільйонів.
За
землі
м.
Енергодар,
Кам’янсько-Дніпровського
та
Великобілозерського районів сплачено 67 мільйонів, Бердянщини та
Приморська – більш ніж 44 мільйони, Мелітопольщини та Веселівщини – 39,5
мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 32,5 мільйона,
Оріхівського та Гуляйпільського районів – 27 мільйонів, Вільнянського,
Запорізького і Новомиколаївського районів – 26,6 мільйона, Якимівщини та
Приазов'я – 25,8 мільйона, Василівського та Михайлівського районів – 25,7
мільйона, Токматчини та Чернігівщини – 21,5 мільйона.
Цього року в Запорізькій області нараховується 9028 платниківюридичних та 284 тисячі фізичних осіб.
У результаті проведеної спільної роботи фахівців фіскальної служби
області, Держгеокадастру та Фонду державного майна до оподаткування
залучено 27 суб'єктів господарювання, які використовували 187,8 га
земельних ділянок. Додатково до місцевих бюджетів надійде 1 мільйонів 127
тисяч гривень земельного податку та орендної плати.
У Запоріжжі ліквідовано два підпільні цехи
з розливу елітного алкоголю
Співробітники податкової міліції фіскальної служби Запорізької області
спільно з працівниками Управління захисту економіки в Запорізькій області
департаменту захисту економіки Національної поліції України під
процесуальним керівництвом прокуратури Запорізької області ліквідували
два підпільні цехи, які спеціалізувалися на виготовленні алкогольного
фальсифікату під назвами відомих брендів.
У рамках проведення операції "Акциз-2019" та розслідування
кримінального провадження за ч.3 ст. 204 КК України встановлено групу
осіб, які організували незаконне виробництво алкогольної продукції та її
подальший збут через мережу підконтрольних їм торгівельних об’єктів, а
також з використанням створених акаунтів у різних мобільних додатках.
За результатами обшуків, проведених у місцях виготовлення, зберігання
та реалізації фальсифікату, а також в транспортному засобі, який
використовувався для його перевезення, виявлено та вилучено понад 200
літрів спирту, понад 500 літрів фальсифікованих алкогольних напоїв у
фасуванні "Bag in box", обладнання для виготовлення сурогату.
Наразі слідство триває.

