Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області повідомляє
У Бердянській райдержадміністрації відбулося
чергове засідання колегії
Днями у Бердянській районній державній адміністрації відбулося
чергове засідання колегії під головуванням першого заступника голови
Бердянської РДА Геннадія Бєлогурова та за участю, як члена колегії,
начальника Бердянського управління ГУ ДФС у Запорізькій області Оксани
Федорової.
Під час засідання розглянули ряд питань що стосуються стану ринку
праці та ефективності вжитих заходів щодо його регулювання за підсумками
2018 року. Зокрема, щодо проведення спільних заходів Бердянським
управлінням фіскальної служби з органами місцевого самоврядування із
попередження фактів нелегального використання робочої сили, виявлення
працюючих осіб без оформлення належним чином трудових відносин та
проведення відповідних дій для легалізації заробітної плати.
В контексті розгляду цього питання начальник Бердянського управління
Оксана Федорова запропонувала провести ряд робочих виїзних семінарнарад із суб’єктами підприємницької діяльності в сфері готельного бізнесу, із
залученням сільських голів територій та керівництва району з метою
проведення інформаційно – роз’яснювальної роботи щодо сплати
туристичного збору, справляння податку на нерухомість та орендної плати за
землю, єдиного податку, тощо.
Наприкінці засідання колегії Геннадій Бєлогуров наголосив, що тільки
спільними зусиллями бізнесу, влади та громадськості можна досягти
максимального результату у наповненні бюджету місцевих громад.
Доходи платників податків Бердянського управління збагатили
казну на 216 мільйонів 500 тисяч гривень
За січень-травень 2019 року платники податків Бердянського управління
спрямували до зведеного бюджету 216,5 млн грн податку на доходи фізичних
осіб. Про це повідомила начальник Бердянського управління ГУ ДФС у
Запорізькій області Оксана Федорова. За п’ять місяців поточного року
показник перевищив надходження 2018 року на 33,4 млн грн або 18,2
відсотка.
Із загальної суми зібраного ПДФО місцеві бюджети отримали 162,4 млн
грн, що на 25,1 млн грн більше, ніж у минулому році.
Державний бюджет поповнився на 54,1 млн грн ПДФО, порівняно з 2018
роком зростання склало більше 8,3 млн гривень.
Варто зазначити, що податок на доходи фізичних осіб є основним
джерелом наповнення місцевої казни. В структурі надходжень він займає
позицію лідера – 62,6 відсотка від загальної суми інших податків і зборів.
Сплачується цей податок із розрахунку 18 відс. від нарахованого доходу.
Надходження саме цього податку є показовим для розвитку міст, селищ та
регіону в цілому.
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Тож у фіскальній службі звертають увагу роботодавців на дотримання
вимог трудового законодавства – офіційне оформлення співробітників,
своєчасну виплату заробітної плати, недопущення її виплати у “конвертах”.
27 червня 2019 року – останній день сплати податків за травень
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області, нагадує платникам
податків, що відповідно до ст.73 Кодексу законів про працю 28 червня 2019
року - День Конституції України визначено неробочим святковим днем.
Відповідно до норм Податкового кодексу України термін сплати податків
і зборів, якщо останній день сплати податкового зобов’язання припадає на
вихідний або святковий день, не переноситься.
Якщо останній день сплати податку або збору припадає на вихідний або
святковий день, то податкові зобов’язання необхідно сплатити напередодні
встановленого граничного терміну.
У період з 28 червня по 30 червня 2019 року зарахування сплачених сум
не здійснюватиметься.
Враховуючи зазначене, 27 червня 2019 року - останній день сплати за
травень:
- ПДВ платниками, у яких базовий податковий звітний період дорівнює
календарному місяцю;
- акцизного податку;
- ПДФО з нарахованого, але не виплаченого доходу;
- ПДФО із загальної суми процентів, нарахованих за травень на
поточний або депозитний банківський рахунок; на вклади членів кредитної
спілки;
- військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу;
- рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої
сировини;
- рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;
- рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів
магістральними
нафтопроводами
та
нафтопродуктопроводами
територією
України;
- рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку
територією України;
- плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні
ділянки державної або комунальної власності), крім громадян.
Запрошуємо платників податків заздалегідь перерахувати необхідні
податкові надходження та вчасно виконати свій конституційний обов’язок!

Новини законодавства
Удосконалено правове регулювання у сфері земельних відносин
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області повідомляє, що
постановою Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 року № 477 «Про
внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України» (далі –
Постанова № 477) удосконалено правове регулювання у сфері земельних
відносин шляхом приведення деяких постанов Кабінету Міністрів України
(далі – КМУ) у відповідність до змін у законодавстві.
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Так, вищезазначеною Постановою передбачено введення нового
понятійного апарату, запровадженого Законом України «Про електронні
довірчі послуги» від 05 жовтня 2017 року № 2155-VІІІ, зокрема поняття
«кваліфікований електронний підпис» у низці нормативно-правових актів
КМУ.
Крім того, Постановою № 477 внесено зміни до Порядку ведення
Державного земельного кадастру, затвердженого постановою КМУ від 17
жовтня 2012 року № 1051 із змінами у частині запровадження механізму
внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру про
масиви земель сільськогосподарського призначення, користування такими
відомостями.
Також Постановою № 477 передбачено запровадження удосконаленого
механізму надання адміністративної послуги з видачі витягу з технічної
документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки в
електронному вигляді, що зменшить витрати часу фізичних та юридичних
осіб на отримання відповідної адміністративної послуги, сприятиме
спрощенню процедури її надання.
Постанова № 477 набрала чинності 21.06.2019 (опублікована у бюлетені
«Офіційний вісник України» від 21.06.2019 № 47).
Скасовано застосування штрафних санкцій за порушення норм з
регулювання обігу готівки
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області інформує, що
Указом Президента України від 20 червня 2019 року № 418/2019 (далі – Указ
№ 418) визнано таким, що втратив чинність, зокрема, Указ Президента
України від 12 червня 1995 року № 436 «Про застосування штрафних
санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» із змінами (далі –
Указ № 436).
Нагадуємо, що Указом № 436 було встановлено штрафи за порушення
норм обігу готівки, 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;
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► 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
– у п’ятдесятикратному розмірі неоподатковуваного мінімуму доходів
громадян за кожний випадок такого невстановлення.
Указ № 418 розміщено на сторінці офіційного Інтернет-представництва
Президента України за посиланням:
https://www.president.gov.ua/documents/4182019-27613
УВАГА! Скасовано обов’язковий продаж валютних надходжень
З метою подальшого спрощення ведення бізнесу в Україні Національний
банк
скасовує
вимогу
щодо
обов’язкового
продажу
валютних
надходжень. Норма, яка зобов’язує підприємців продавати 30%
валютних надходжень на міжбанківському валютному ринку,
перестала діяти з 20 червня 2019 року.
Зазначені зміни затверджені Постановою Правління Національного банку
від 18.06.2019 р. №78 «Про внесення зміни до Положення про заходи захисту
та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті».
Суб’єктам господарювання надано право здійснювати розрахунки
за зовнішньоекономічними договорами електронними платіжними
засобами
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області інформує, що
14.06.2019 набрала чинності постанова Правління Національного банку
України від 13 червня 2019 року № 77 «Про внесення змін до деяких
нормативно-правових актів Національного банку України» (далі – Постанова
НБУ № 77).
Постановою НБУ № 77 розділ IV Положення про здійснення операцій із
валютними цінностями, затвердженого постановою Правління Національного
банку України від 02 січня 2019 року № 2 (зі змінами) (далі – Положення),
доповнено новим пунктом 32¹ такого змісту:
«Суб’єкти господарювання-резиденти (юридичні особи та фізичні особипідприємці) мають право здійснювати розрахунки за зовнішньоекономічним
договором (контрактом, угодою, іншим документом, що застосовується в
міжнародній практиці та може вважатися договором) з експорту/імпорту
товарів за допомогою електронного платіжного засобу, якщо операція за
одним таким договором в один операційний день не перевищує незначний
розмір».
Довідково: незначний розмір валютної операції (незначний розмір) –
розмір валютної операції (в еквіваленті за офіційним курсом гривні до
іноземних валют, установленим НБУ на дату здійснення операції), який є
меншим за розмір, установлений для фінансових операцій, які підлягають
обов’язковому фінансовому моніторингу згідно із законодавством у сфері
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним
шляхом,
фінансуванню
тероризму
та
фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення (п.п. 2 п. 2 розділу І Положення).
Постанову НБУ № 77 розміщено на сторінці офіційного інтернетпредставництва НБУ 13.06.2019 за посиланням:
https://bank.gov.ua/document/download?docId=96815443

5
Увага платників податків,
які здійснюють діяльність на ринку пального !
Законом України від 23.11.2018 року N 2628-VIII « Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України
щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і
зборів» внесено зміни до Закону України від 19.12.1995року №481/95-ВР
«Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів» (далі –Закон
№481), зокрема запроваджено ліцензування видів господарської діяльності з
виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним. Зазначені
зміни набирають чинності з 1 липня 2019 року.
Згідно з статтею 17 Закону №481(із змінами, які набудуть чинності з
01.07.2019) за здійснення роздрібної торгівлі пальним без наявності ліцензії
до суб’єктів господарювання застосовуються фінансові санкції у вигляді
штрафів у розмірі 250000 гривень.
За здійснення оптової торгівлі пальним без наявності ліцензії до суб’єктів
господарювання застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів у
розмірі 500000 гривень.

Роз’яснення законодавства
Як отримати довідку про відсутність заборгованості
За період січень - травень 2019 року Бердянським управлінням ГУ ДФС у
Запорізькій області видано 321 Довідку про відсутність заборгованості з
платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи
(далі – Довідка) відповідно до Порядку надання довідки про відсутність
заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на
контролюючі органи, затвердженого наказом Міністерства фінансів України
від 03.09.2018 №733, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
27.09.2018 за №1102/32554.
Для отримання Довідки платник податків подає відповідну заяву за
вибором:
- у паперовій формі – до державної податкової інспекції за основним
місцем обліку такого платника або до відповідного контролюючого органу,
уповноваженого здійснювати заходи з погашення податкового боргу. Якщо
заяву подано до державної податкової інспекції, її передають до відповідного
контролюючого органу, уповноваженого здійснювати заходи з погашення
податкового боргу;
- в електронній формі – на адресу уповноваженого органу через приватну
частину «Електронного кабінету» з дотриманням вимог Законів «Про
електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі
послуги».
Довідка або відмова у її наданні готується уповноваженим органом
протягом 5 робочих днів з дня, наступного за днем отримання заяви органом,
до якого її було подано.
Довідка видається безоплатно, за вибором платника - у паперовій або
електронній формі, про що зазначається у поданій заяві.
Термін дії Довідки становить 10 календарних днів з дати її формування.
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Нелегальна заробітна плата: негативи для працюючих
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області повідомляє, що
легалізація заробітної плати, прихованої зайнятості на сьогодні є одним із
основних напрямків роботи органів ДФС.
На жаль, для багатьох зарплата «у конверті» стала звичайним явищем і
нормою. При цьому, нелегальне працевлаштування позбавляє працівника
права не лише на достойну пенсію, а й знижує його соціальну захищеність.
Мінуси заробітної плати «у конверті» очевидні:
► трудовий стаж не зараховується, не виплачується гарантований
розмір заробітної плати (зокрема, доплати, надбавки та заохочувальні
виплати);
► відсутні жодні соціальні гарантії, передбачені для працівника, а саме:
права на відпустку, зокрема, додаткову та без збереження зарплати,
відпустку по вагітності та пологах; права на оплату листа непрацездатності;
права на соціальне страхування на випадок безробіття; права на
достроковий вихід на пенсію, якщо ви працюєте в шкідливих умовах; права
на скорочений робочий день, тиждень, якщо ви працюєте в шкідливих
умовах; права не працювати у вихідний та святковий день; права не
залучатися до наднормових робіт без вашого бажання; права на охорону
праці; права на соціальне страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань; права на гарантії за колективним
договором. Якщо умови оплати праці не обумовлені у трудовому договорі, їх
виконання або невиконання визначатиметься тільки особистим ставленням
керівника до конкретної людини;
► звільнення може відбутися у будь-який момент і без вихідної
допомоги.
Додатково,
звертаємо
увагу,
що
відповідальним
за
сплату
(перерахування) до бюджету податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО)
при виплаті доходу фізичній особі є податковий агент (роботодавець).
Так, нормами п.п. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 Податкового кодексу України
(далі – ПКУ) визначено, що податковий агент (роботодавець), який
нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника
ПДФО, зобов’язаний утримувати ПДФО із суми такого доходу за його рахунок,
використовуючи ставку ПДФО, визначену ст. 167 ПКУ.
Згідно із п.п. 168.1.2 п. 168.1 ст. 168 ПКУ ПДФО сплачується
(перераховується) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу
єдиним платіжним документом.
Про право платника податків на оскарження рішень ДФС
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області повідомляє, що
гарантії прав та свобод людини – це передбачена Конституцією і законами
України система правових норм, організаційних засобів і способів, умов і
вимог, за допомогою яких здійснюються охорона і захист прав, свобод та
законних інтересів людини і громадянина.
У разі незгоди платника податків із сумами нарахованих грошових
зобов’язань, йому не обов’язково відразу звертатися із позовами до суду.
Податковий кодекс України містить норму, яка дозволяє платникам
проводити процедуру оскарження в адміністративному порядку. Подаються
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такі скарги протягом 10 календарних днів, які настають за днем отримання
платником податків податкового повідомлення-рішення або іншого рішення
контролюючого органу. При цьому скарга має подаватися до контролюючого
органу вищого рівня, тобто до ГУ ДФС у Дніпропетровській області. Така
скарга розглядається і по ній приймається рішення.
Платник податків має право оскаржити в суді податкове повідомленнярішення або інше рішення контролюючого органу у будь-який момент після
отримання такого рішення протягом 1095 днів.
Крім того, відповідно до статті 56 Податкового кодексу України, не
підлягають оскарженню грошові зобов’язання, визначені платником
самостійно.
До уваги платників: на період відпустки можливе звільнення від
сплати єдиного податку
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області нагадує, що
платники єдиного податку 1 і 2 групи сплачують єдиний податок шляхом
здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного
місяця. У свою чергу нарахування авансових внесків для таких платників
єдиного податку здійснюється податковими органами на підставі поданої
ними заяви, зокрема щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви
стосовно періоду щорічної відпустки.
Водночас згідно пп. 295.5 ПКУ платники єдиного податку, віднесені до
груп 1 і 2, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного
календарного місяця на рік на час відпустки. Проте за умови, якщо вони не
використовують працю найманих осіб.
Тобто платники єдиного податку груп 1 і 2, які не використовують працю
найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного
календарного місяця на рік на час відпустки за умови подання заяви до
контролюючого органу стосовно обрання періоду щорічної відпустки.
Щодо підприємців — платників 3 групи, таке звільнення від сплати
єдиного податку до них не застосовується через недоцільність. Адже вони
сплачують не фіксовану основну ставку єдиного податку, а відсоткову — від
фактично отриманого доходу за звітний період. Тобто якщо підприємець
групи 3 знаходиться у відпустці за власним бажанням, це жодним чином не
впливає на порядок нарахування та сплати єдиного податку за відповідний
звітний період.
Порядок відкриття електронного рахунку платнику акцизного
податку з реалізації пального
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області звертає увагу
платників, що п. 16 розділу ІІІ Порядку електронного адміністрування
реалізації пального, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 24 лютого 2016 року № 113, із змінами (далі – Порядок № 113) визначено,
що електронний рахунок відкривається платнику акцизного податку (далі –
податок) Державною казначейською службою України (далі – Казначейство)
автоматично без укладення договору та на безоплатній основі. На
електронний рахунок платник податку зараховує необхідну суму коштів
виключно з власного поточного рахунка.
Згідно з п. 17 розділом ІІІ Порядку № 113 електронні рахунки
відкриваються виключно на підставі реєстрів для Казначейства, які ДФС
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після внесення осіб до реєстру платників протягом одного робочого дня
надсилає Казначейству.
У реєстрі для Казначейства зазначаються найменування або прізвище,
ім’я та по батькові платника податку, податковий номер або номер та серія
паспорта (для фізичних осіб – підприємців, які мають відмітку в паспорті про
право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), номер
бюджетного рахунка, код згідно з ЄДРПОУ та МФО органу Казначейства, до
якого здійснюється перерахування податку до державного бюджету.
Датою початку здійснення платником податку операцій з використанням
електронного рахунка є дата відкриття такого рахунка.
Казначейство відповідно до вимог ст. 69 Податкового кодексу України
надсилає ДФС повідомлення про відкриття електронного рахунка платника
податку не пізніше операційного дня, що настає за днем його відкриття.
Після надходження такого повідомлення ДФС інформує платника податку
про реквізити його електронного рахунка (п. 18 розділу ІІІ Порядку № 113).
Земельна ділянка надається ФОП – «єдинником» в оренду: сплата
земельного податку
Відповідно до статей 269 та 270 Податкового кодексу України (далі –
ПКУ) платниками земельного податку є власники земельних ділянок,
земельних часток (паїв) та землекористувачі, а об’єктом оподаткування –
земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні, та земельні
частки (паї), які перебувають у власності.
Фізичні особи – підприємці (далі – ФОП) – платники єдиного податку
звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової
звітності, зокрема, з податку на майно (в частині земельного податку), крім
земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються платниками
єдиного податку першої – третьої груп для провадження господарської
діяльності та платниками єдиного податку четвертої групи для ведення
сільськогосподарського товаровиробництва (п.п. 4 п. 297.1 ст. 297 ПКУ).
Не можуть бути платниками єдиного податку першої – третьої груп ФОП,
які надають в оренду, зокрема, земельні ділянки, загальна площа яких
перевищує 0,2 гектари (п.п. 291.5.3 п. 291.5 ст. 291 ПКУ).
Якщо право власності на земельну ділянку оформлене на фізичну особу (а
також у випадку оформлення права власності на земельну ділянку на ФОП), і
земельна ділянка надається в оренду, а отже використовується ФОП для
провадження господарської діяльності, то такий ФОП – платник єдиного
податку звільняється від обов’язку нарахування, сплати та подання
податкової звітності із земельного податку (з урахуванням п.п. 291.5.3 п.
291.5 ст. 291 ПКУ).
За яких умов платник податку на прибуток підприємств має право
застосувати термін амортизації для четвертої групи два роки
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області нагадує, що
нормами п. 43 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового
кодексу України (далі – ПКУ) визначено: платники податку на прибуток
підприємств під час розрахунку амортизації за прямолінійним методом щодо
основних засобів четвертої групи «Машини та обладнання» можуть
використовувати починаючи з 01 січня 2017 року мінімально допустимий
строк амортизації, який дорівнює два роки, якщо витрати на придбання
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таких основних засобів понесені (нараховані) платником податків після 01
січня 2017 року та у разі, якщо для таких основних засобів одночасно
виконуються вимоги:
► основні засоби не були введені в експлуатацію та не
використовувалися на території України;
► основні засоби введені в експлуатацію у межах одного з податкових
(звітних) періодів з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2019 року;
► основні засоби використовуються у власній господарській діяльності
та не продаються або не надаються в оренду іншим особам (за виключенням
платників податків, основним видом діяльності яких є послуги з надання в
оренду майна).
Під час застосування положень п. 43 підрозділу 4 розділу XX ПКУ норми
п. 138.3 «Порядок розрахунку амортизації основних засобів або
нематеріальних активів для визначення об’єкта оподаткування» ст. 138
«Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів»
ПКУ не застосовуються у частині нарахування амортизації відповідно до
встановлених мінімально допустимих строків амортизації основних засобів.
Фіскальний блок РРО вийшов з ладу: відновлення інформації
здійснюється лише виробником такого РРО
Порядком реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів
розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженим наказом
Міністерства фінансів України від 14.06.2016 № 547 із змінами, встановлено,
що фіскальний блок – невід’ємна складова частина реєстратора
розрахункових операцій (далі – РРО), за допомогою якої забезпечується
реєстрація обороту, визначення розміру податку на додану вартість,
керування механізмом друкування чеків і звітів, виведення інформації на
індикатори цього РРО.
Відповідно до ст. 12 Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг» із змінами та доповненнями постановою
Кабінету Міністрів України від 12 травня 2004 року № 601 із змінами
затверджено Порядок технічного обслуговування та ремонту реєстраторів
розрахункових операцій (далі – Порядок № 601), що визначає вимоги до
технічного обслуговування і ремонту РРО суб’єктів підприємницької
діяльності, особливості ремонту фіскального блока.
Зокрема, п. 34 Порядку № 601 визначено, що несправний фіскальний
блок РРО не підлягає ремонту центром сервісного обслуговування.
Несправний фіскальний блок РРО підлягає заміні на новий,
опломбований виробником. При цьому, в новому фіскальному блоці
відновлюється інформація зі щомісячних звітів РРО за останні три роки (п. 33
Порядку № 601).
Враховуючи вищевикладене, оскільки фіскальний блок РРО згідно з
вимогами Порядку № 601 – це окрема конструктивна одиниця РРО, що
складається з функціональних вузлів, які забезпечують керування роботою
РРО, обробку даних усіх проведених розрахункових операцій, збереження та
накопичення фіскальної інформації, то відновлення інформації, що
зберігалась у фіскальному блоці РРО, у разі виходу його з ладу може
здійснюватись лише виробником такого РРО.
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Обчислення суми податку на нерухомість для фізичної особи
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області нагадує, що база
оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, у тому числі їх часток,
що перебувають у власності фізичної особи – платника податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки (далі – податок), 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.
Норми визначені п.п. 266.4 1 п. 266.4 ст. 266 Податкового кодексу
України (далі – ПКУ).
Згідно з п.п. 266.7 1 п. 266.7 ст. 266 ПКУ обчислення суми податку з
об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних
осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси
(місцем реєстрації) власника житлової нерухомості у такому порядку:
а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової
нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з
бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» п.п.
266.4.1 п. 266.4 ст. 266 ПКУ та відповідної ставки податку на майно;
б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта
житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок
обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної
відповідно до підпунктів «а» або «б» п.п. 266.4.1 п. 266.4 ст. 266 ПКУ та
відповідної ставки податку;
в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової
нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється
виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до
п.п. «в» п.п. 266.4.1 п. 266.4 ст. 266 ПКУ та відповідної ставки податку;
г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів «б» і «в» п.п. 266.7.1
п. 266.7 ст. 266 ПКУ, розподіляється контролюючим органом пропорційно до
питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості;
ґ) за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової
нерухомості, в тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи
юридичної особи – платника податку, загальна площа якого перевищує 300
кв. м (для квартири) та/або 500 кв. м (для будинку), сума податку,
розрахована відповідно до підпунктів «а» – «г» п.п. 266.7 1 п. 266.7 ст. 266
ПКУ, збільшується на 25 000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової
нерухомості (його частку).
Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які
перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом
за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості
виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та
відповідної ставки податку.
Підпунктом 266.7.2 п. 266.7 ст. 266 ПКУ визначено, що
податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку,
обчисленого згідно з п.п. 266.7.1 п. 266.7 ст. 266 ПКУ, та відповідні платіжні
реквізити, зокрема органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням
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кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються
(вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його
податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим
податковим (звітним) періодом (роком).
Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або
нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою – платником
починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.
Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників
податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за
місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про
надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про
сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
Податок сплачується фізичною особою протягом 60 календарних днів з
дня вручення податкового повідомлення-рішення (п.п. «а» п.п. 266.10.1 п.
266.10 ст. 266 ПКУ).
Умови отримання неприбуткового статусу
Умови неприбутковості визначені пп.133.4.1 Податкового кодексу
України, а саме:
- організація має бути створена та зареєстрована у тому порядку, який
встановлений законом, що регулює діяльність такого виду неприбуткової
організації;
- установчі документи мають містити заборону розподілу отриманих
доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників у розумінні
Цивільного кодексу України), членів такої організації, працівників (крім
оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів
управління та інших пов'язаних з ними осіб. Для цілей цього абзацу не
вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування
видатків, визначених підпунктом 133.4.2 пункту 133.4. Слід обов’язково
зазначити, що організація створена та здійснює свою діяльність без мети
отримання прибутку;
установчі документи мають містити положення про те, що після
ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення неприбуткової
організації, всі її активи переходять до неприбуткової організації подібного
виду або в держбюджет. Виключення тільки для ОСББ та їх асоціації;
- організація має бути внесена ДФС до Реєстру неприбуткових установ
та організацій. Для цього подаються відповідні документи. Включення та
виключення здійснюється згідно постанови КМУ від 13.07.2016 р. № 440.
Однією з необхідних умов неприбуткового статусу є правильно
складені установчі документи, де прописана неприбутковість
організації.
Слід зазначити, що у разі порушення після отримання неприбуткового
статусу визначених вимог, така організація втрачає свій статус
неприбуткової організації та стає платником податку на прибуток з першого
дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення
(пп.133.4.3 ПКУ).

12
До уваги платників ПДВ!
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області звертає увагу
платників ПДВ, що розрахунки з бюджетом у системі електронного
адміністрування ПДВ здійснюються з рахунків, відкритих платникам
податків в системі електронного адміністрування ПДВ, крім випадку,
передбаченого абзацом другим п. 87.1 ст. 87 Податкового кодексу України
(далі – ПКУ).
Норми встановлені п. 200¹.2 ст. 200¹ ПКУ.
Механізм проведення розрахунків з бюджетом з використанням
електронних рахунків визначено Порядком електронного адміністрування
податку на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 16 жовтня 2014 року № 569 із змінами і доповненнями (далі –
Порядок № 569).
Зокрема, п. 20 Порядку № 569 передбачено, що у разі подання
платником ПДВ уточнюючих розрахунків до податкових декларацій з ПДВ за
попередні звітні (податкові) періоди, які передбачають збільшення
податкових зобов’язань з ПДВ, що підлягають перерахуванню до бюджету,
для перерахування таких зобов’язань до бюджету ДФС не пізніше наступного
робочого дня подання таких уточнюючих розрахунків надсилає Державній
казначейській службі України (далі – Казначейство) реєстр платників ПДВ, в
якому зазначаються, зокрема суми ПДВ, що підлягають перерахуванню до
бюджету.
На підставі такого реєстру Казначейство перераховує суми ПДВ до
бюджету.
При цьому, п. 25 Порядку № 569 передбачено, що сплата податкових
зобов’язань, визначених контролюючим органом відповідно до підпунктів
54.3.1, 54.3.2, 54.3.5 та 54.3.6 п. 54.3 ст. 54 ПКУ, та сплата передбачених
ПКУ штрафних санкцій і пені здійснюються платником ПДВ з поточного
рахунка до відповідного бюджету.
У разі подання уточнюючих розрахунків до податкової звітності з ПДВ,
які передбачають збільшення податкових зобов’язань з ПДВ, платники ПДВ
повинні необхідну суму, що підлягає перерахуванню до бюджету, сплатити на
електронний рахунок.
Водночас, сума штрафних санкцій та пені у разі подання уточнюючого
розрахунку до податкової декларації з ПДВ; податкові зобов’язання,
визначені контролюючим органом відповідно до підпунктів 54.3.1, 54.3.2,
54.3.5 та 54.3.6
п. 54.3 ст. 54 ПКУ, а також нарахована контролюючим
органом штрафна санкція та пеня сплачуються до бюджету з поточного
рахунка.
Фізична особа продає власну сільськогосподарську продукцію.
Умови, за яких дохід не оподатковується
До загального місячного (річного) оподатковуваного податком на доходи
фізичних осіб доходу не включаються доходи, отримані від продажу власної
сільськогосподарської
продукції,
що,
зокрема,
вирощена,
зібрана,
виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена безпосередньо
фізичною особою на земельних ділянках, наданих їй у розмірах, встановлених
Земельним кодексом України для ведення, зокрема:
- садівництва та/або для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) та/або для
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індивідуального дачного будівництва. Якщо власник сільськогосподарської
продукції має ще земельні частки (паї), виділені в натурі (на місцевості), але
не використовує їх (здає в оренду або обслуговує), отримані ним доходи від
продажу сільськогосподарської продукції не включаються до загального
місячного (річного) оподатковуваного доходу;
- особистого селянського господарства та/або земельні частки (паї),
виділені в натурі (на місцевості), сукупний розмір яких не перевищує 2
гектари. Розмір земельних ділянок, а також розмір виділених в натурі (на
місцевості) земельних часток (паїв), які не використовуються (здаються в
оренду, обслуговуються), не враховуються.
Якщо розмір земельних ділянок перевищує 2 гектари, дохід від продажу
сільськогосподарської продукції підлягає оподаткуванню податком на доходи
фізичних осіб на загальних підставах за ставкою 18% та військовим збором
за ставкою 1,5%.
При
продажу
сільськогосподарської
продукції
(крім
продукції
тваринництва) іі власник має подати податковому агенту копію довідки про
наявність у нього земельних ділянок.
Порядок видачі довідки про наявність у фізичної особи земельних
ділянок за формою № 3-ДФ затверджений наказом Міністерства доходів і
зборів України від 17.01.2014 № 32.
Тобто, підставою для не включення до загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу платника податку доходів, отриманих від продажу
власної сільськогосподарської продукції, що вирощена, відгодована,
виловлена, зібрана, виготовлена, оброблена та/або перероблена такою
фізичною особою на земельних ділянках, є наявність у такої фізичної особи
довідки за формою № 3-ДФ.
Довідка видається сільською, селищною, міською радою або радою
об’єднаних територіальних громад за місцем податкової адреси (місцем
проживання) платника податку протягом п’яти робочих днів з дня отримання
відповідною радою письмової заяви про видачу такої довідки.
Оригінал довідки за формою № 3-ДФ зберігається у власника
сільськогосподарської продукції протягом строку позовної давності з дати
закінчення дії такої довідки.
Якщо при продажу фізичною особою власної сільськогосподарської
продукції (крім продукції тваринництва) зазначені умови не виконуються, то
сума доходу, отриманого від такого продажу, включається до загального
місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку та
оподатковується на загальних підставах (податком на доходи фізичних осіб
за ставкою 18% та військовим збором за ставкою 1,5%)
Такий платник зобов’язаний включити суму таких доходів до загального
річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію про
майновий стан і доходи (за формою, визначеною наказом МФУ від 02.10.2015
№ 859 (у редакції від 06.06.2017 № 556) за наслідками звітного податкового
року, а також сплатити податок з таких доходів.
Зазначена норма передбачена
п.п. 165.1.24
ст. 165 Податкового
кодексу.
Сервіси «Електронного кабінету» для фізичних осіб
ДФС запроваджено електронні сервіси щодо можливості сплати податку
на майно з фізичних осіб, а саме податку на нерухоме майно, відмінне від
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земельної ділянки, транспортного податку та плати за землю засобами
«Електронного кабінету».
Для користування «Електронним кабінетом» необхідно отримати особисті
ключі електронного цифрового підпису.
За допомогою «Електронного кабінету» платники податків – фізичні особи
мають можливість перегляду даних щодо:
- об’єктів оподаткування (земельні ділянки, житлові будинки, квартири,
садові (дачні будинки), гаражі, легкові автомобілі);
- сформованих податкових повідомлень-рішень та необхідних платіжних
реквізитів органів місцевого самоврядування для сплати податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку та плати за
землю;
- розрахунків сум податкових зобов’язань по таких податках;
- стану розрахунків з бюджетом.
Фізична особа має депозитний рахунок у банку.
Як оподатковуються проценти на суми таких депозитних рахунків?
До пасивних доходів, які оподатковуються податком на доходи фізичних
осіб, належать проценти на поточний або депозитний (вкладний) банківський
рахунок.
Податковим агентом платника податку під час нарахування на його
користь доходів у вигляді процентів є особа, яка здійснює таке нарахування.
Доходи, у вигляді процентів на суми банківських депозитних рахунків,
остаточно оподатковуються податковим агентом під час їх нарахування.
Ставка податку на доходи фізичних осіб на доходи у вигляді процентів
на
поточний
або
депозитний
(вкладний)
банківський
рахунок
встановлюються у розмірі 18% до бази оподаткування.
Такі доходи є об'єктом оподаткування військовим збором за ставкою
1,5%.
У строки, визначені для місячного податкового періоду, податковим
агентом до бюджету сплачується (перераховується) загальна сума податку на
доходи фізичних осіб, нарахованого за ставкою 18% із загальної суми
процентів, нарахованих за податковий (звітний) місяць на суми банківських
вкладних (депозитних) або поточних рахунків.
Отже, банківська установа, яка є податковим агентом, перераховує
податок на доходи фізичних осіб із сум процентів, нарахованих за звітний
місяць на суми банківських вкладних (депозитних) або поточних рахунків
фізичних осіб.
Таке перерахування здійснюється у термін не пізніше 30 календарних
днів, наступних за місяцем нарахування доходу.
Податкові агенти – банки, які нараховують доходи у вигляді процентів у
податковому розрахунку за формою 1-ДФ, відображають загальну суму
нарахованих у звітному податковому періоді процентів на поточний або
депозитний (вкладний) банківський рахунок та загальну суму утриманого з
них податку.
При цьому, у податковому розрахунку за формою 1-ДФ не зазначається
інформація про суми окремого банківського вкладного (депозитного) або
поточного рахунку, суми нарахованих процентів, а також відомості про
фізичну особу - платника податку, якій нараховані такі доходи.
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Зазначена норма визначена п.п.170.4.1 ст. 170 Податкового кодексу.
Збільшення
реєстраційної
суми
в
системі
електронного
адміністрування ПДВ
Відповідно до п. 200 1.3 ст. 200 1 Податкового кодексу обчислюється
реєстраційна сума, на яку платник ПДВ має право зареєструвати податкові
накладні та/або розрахунки коригування в ЄРПН на суму податку ( Накл).
Складовою формули обчислення реєстраційної суми в системі
електронного адміністрування ПДВ є сума поповнення електронного рахунку
(
ПопРах).
ПопРах – це загальна сума поповнення з поточного рахунку платника
податку рахунка в системі електронного адміністрування податку.
Тобто, збільшення реєстраційної суми за рахунок поповнення рахунка в
системі
електронного
адміністрування
податку
з
інших
джерел
законодавством не передбачено.
Подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування
через Електронний кабінет
Для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування суб’єкт
господарювання подає до контролюючого органу заяву про застосування
спрощеної системи оподаткування в один з таких способів:
- особисто платником податків або уповноваженою на це особою;
- надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом
вкладення;
- засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням
умови щодо реєстрації кваліфікованого електронного підпису підзвітних осіб
у порядку, визначеному законодавством;
- державному реєстратору як додаток до заяви про державну
реєстрацію, що подається для проведення державної реєстрації. Електронна
копія заяви, виготовлена шляхом сканування, передається державним
реєстратором до контролюючого органу одночасно з відомостями з
реєстраційної картки на проведення державної реєстрації згідно із Законом
України від 15.05.2003 № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».
Форму заяви затверджено наказом МФУ від 20.12.2011 № 1675.
До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній
календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему
оподаткування за формою, затвердженою Наказом № 1675.
Вхід
до
Електронного
кабінету
здійснюється
за
адресою:
http://cabinet.sfs.gov.ua, а також через офіційний веб-портал ДФС
http://sfs.gov.ua/.
Робота у приватній частині Електронного кабінету здійснюється з
використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого у
кваліфікованого
надавача
електронних
довірчих
послуг
(https://czo.gov.ua/trustedlist).
На сьогодні можливість подання заяви та розрахунку доходу засобами
електронного зв’язку в електронній формі не реалізована.
При цьому, за допомогою меню «Листування з ДФС» приватної частини
Електронного кабінету можливо направити до органу ДФС разом із
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супровідним листом заяву та розрахунок доходу за попередній календарний
рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування, за
встановленою формою у форматі pdf (обмеження 2 МБ).
Датою подання заяви із супровідним листом є дата реєстрації
супровідного листа в органі ДФС.
Протягом одного робочого дня після надсилання такого листа до органу
ДФС буде повідомлено про вхідний реєстраційний номер та дату реєстрації.
Інформацію щодо отримання та реєстрації листа в органі ДФС можна
переглянути у вкладці «Вхідні документи» меню «Вхідні/вихідні документи»
приватної частини Електронного кабінету, відправлені листи – у вкладці
«Відправлені документи» меню «Вхідні/вихідні документи».
Зазначена норма передбачена п.п. 298.1.1, п.п. 298.1.4 ст. 298
Податкового кодексу.
Cкарга на рішення комісій регіонального рівня, які приймають
рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування
в ЄРПН
Скарга на рішення комісій регіонального рівня, які приймають рішення
про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН або відмову в такій реєстрації, подається
платником ПДВ в електронній формі засобами електронного зв’язку,
визначеними ДФС, з урахуванням вимог Закону України «Про електронні
документи та електронний документообіг» та Порядку обміну електронними
документами з контролюючими органами, затвердженого наказом МФУ від
06.06.2017 № 557.
Створити та надіслати Скаргу, а також заяву про відмову від поданої
Скарги платник має змогу через Електронний кабінет, вхід до якого
здійснюється за адресою: cabinet.sfs.gov.ua https://cabinet.sfs.gov.ua/, а
також через офіційний веб-портал ДФС http://sfs.gov.ua/.
Також для формування Скарги або Заяви в електронному вигляді
платник податків самостійно на власний розсуд може обрати будь-яке
програмне забезпечення, яке формує вихідний файл відповідно до
затвердженого формату (стандарту).
Скарга направляється за формою згідно з додатком 1 до Порядку № 117,
ідентифікатор якої розміщено на офіційному веб-порталі ДФС за адресою:
Головна>Електронна
звітність>Платникам
податків
про
електронну
звітність>Інформаційно-аналітичне забезпечення>Реєстр форм електронних
документів: http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/154157.html
Скарга направляється за формою J(F)1313201. До Скарги подаються
документи про підтвердження реальності здійснення операцій по
відмовленим податковим накладним/розрахункам коригування за формою
J(F)1360102. Кожен документ, що додається до Скарги, надсилається
окремим додатком у форматі pdf та повинен мати розмір не більше 2
мегабайт.
У разі відкликання Скарги до прийняття рішення комісією ДФС з питань
розгляду скарг, платник податків має право подати Заяву за формою
J(F)1313301.
Зазначена норма передбачена п. 5 Порядку розгляду скарг на рішення
комісій регіонального рівня, які приймають рішення про реєстрацію
податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових
накладних або відмову в такій реєстрації, затвердженого постановою КМУ від
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21.02.2018 № 117 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації
податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових
накладних».
При виїзді за кордон на постійне місце проживання фізичний особі
необхідно подати Декларацію
Платники податку – резиденти, які виїжджають за кордон на постійне
місце проживання, зобов’язані подати до фіскального органу Декларацію не
пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду.
Фіскальний орган протягом 30 календарних днів після надходження
Декларації зобов’язаний перевірити визначене податкове зобов’язання,
сплату належної суми податку і видати довідку про таку сплату та про
відсутність податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб, що
подається до органів митного контролю під час перетину митного кордону і є
підставою для проведення митних процедур.
Форма Декларації про майновий стан і доходи затверджена наказом МФУ
від 02.10.2015 № 859 (у редакції від 06.06.2017 №556).
Довідка про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату
або про відсутність податкових зобов’язань) надається за формою,
затвердженою наказом МФУ від 13.06.2017 № 568.
Відповідно до Порядку № 568 Довідка видається безоплатно на підставі
заяви платника податків про видачу Довідки за формою, наведеною у
додатку до Порядку № 568 та поданої Декларації про майновий стан і доходи.
Заява та Декларація подаються платником податків (уповноваженим
представником) до контролюючого органу за місцем податкового обліку.
Заява складається з обов’язковим посиланням на відповідний пункт
Податкового кодексу, яким передбачено видачу контролюючим органом
Довідки, та зазначенням найменування підприємства (установи, організації),
до якого (якої) Довідку буде подано платником податків.
Заяву про видачу Довідки за вибором платника податку може бути
подано засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням
вимог законів України «Про електронні документи та електронний
документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».
Довідка видається протягом тридцяти календарних днів після
надходження Декларації та сплати належної суми податку на доходи
фізичних осіб, військового збору.
Довідка видається у паперовій та/або електронній формах. Довідку у
паперовій формі отримує безпосередньо платник податків (уповноважений
представник) за місцем податкового обліку.
Довідка дійсна протягом 60 календарних днів з дати її видачі за
наявності документа, що посвідчує особу.
Порядок видачі Довідки про сплату податку на доходи фізичних осіб
платником податку – резидентом, який виїжджає за кордон на постійне місце
проживання, та про відсутність податкових зобов’язань з такого податку,
затверджений постановою КМУ від 27.12. 2010 № 1243.
Відповідно до п. 2 Порядку № 1243 Декларація подається за три останні
звітні податкові періоди (у разі наявності невиконаного обов’язку з подання)
та за звітний період поточного року (з початку поточного року до строку, на
який припадає день подання такої Декларації).

18
Протягом 30 календарних днів з дня отримання Декларації
контролюючий орган зобов’язаний визначити податкове зобов’язання
платника податку та надіслати йому податкове повідомлення, а у разі
відсутності податкових зобов’язань – видати Довідку платнику податку.
Платник податку зобов’язаний у порядку, передбаченому ПКУ, сплатити
визначену у податковому повідомленні суму податкового зобов’язання,
включаючи пеню та штрафні санкції (у разі наявності) (п. 3 Порядку № 1243).
Довідка засвідчується підписом начальника контролюючого органу і
скріплюється печаткою (п. 4 Порядку № 1243).
У разі неподання платником податку Декларації та/або за наявності
невиконаних зобов’язань зі сплати податку на доходи фізичних осіб,
військового збору (для платників податку – резидентів, які виїжджають за
кордон на постійне місце проживання) фіскальний орган надає заявнику
протягом десяти календарних днів вмотивовану відповідь щодо відмови в
наданні Довідки.
Зазначена норма передбачена п. 179.3, п. 179.12 ст. 179 Податкового
кодексу.
Які діють обмеження при надання послуг платником єдиного
податку 2-ї групи?
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.
Особливості сплати громадянами транспортного податку в 2019 році
Платниками транспортного податку є, зокрема, фізичні особи, в тому
числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним
законодавством власні легкові автомобілі, що є об'єктами оподаткування.
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Об'єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло
не більше п'яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить
понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1
січня податкового (звітного) року.
У 2019 році оподатковуються транспортним податком легкові автомобілі
з роком випуску не більше як 5 років включно (2014 рік) і середньоринкова
вартість яких становить понад 1,56 млн грн.
Міністерством економічного розвитку та торгівлі на своєму офіційному
веб-сайті (http://www.me.gov.ua/Vehicles/CalculatePrice?lang=uk-UA) щороку
до 1 лютого звітного року розміщується перелік легкових автомобілів, з року
випуску яких минуло не більше п'яти років (включно) та середньоринкова
вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати,
встановленої на 1 січня звітного року.
У разі
відсутності
на офіційному
веб-сайті
Мінекономрозвитку
інформації про марку, модель легкового автомобіля, що має ознаки об’єкта
оподаткування транспортним податком, за зверненням власника зазначеного
автомобіля Мінекономрозвитку визначає його середньоринкову вартість,
доповнює перелік новою інформацією та розміщує її на своєму офіційному
веб-сайті.
Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у
розмірі 25 тис. грн за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом
оподаткування.
Для фізичних осіб обчислення суми транспортного податку з об’єкта
оподаткування здійснюється фіскальним органом за місцем реєстрації
платника податку.
Податкове повідомлення-рішення про сплату суми податку та відповідні
платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку фіскальним
органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового
(звітного) періоду (року).
Платник транспортного податку – власник легкового автомобіля має 60
календарних днів, починаючи з моменту отримання відповідного
повідомлення-рішення, щоб сплатити податок.
Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок
сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому
виникло право власності на такий об’єкт.
Фіскальний орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому
власнику після отримання інформації про перехід права власності.
Нагадаємо, що транспортний податок належить до місцевих податків і
зборів, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету. Порядок
оподаткування транспортним податком визначено ст. 267 Податкового
кодексу.
Отримання витягу з реєстру платників єдиного податку в
електронній формі
За бажанням зареєстрований платник єдиного податку може безоплатно
та безумовно отримати витяг з реєстру платників єдиного податку. Строк
надання витягу не повинен перевищувати одного робочого дня з дня
надходження запиту. Витяг діє до внесення змін до реєстру (п. 299.9 ст. 299
Податкового кодексу України).
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Наразі форма запиту про отримання витягу з реєстру платників єдиного
податку не встановлена.
До затвердження відповідних форм запиту про отримання витягу з
реєстру платників єдиного податку, подається запит про отримання витягу з
реєстру платників єдиного податку в довільній формі, на підставі якого
видається тимчасовий витяг з реєстру платників єдиного податку.
Робота у приватній частині Електронного кабінету здійснюється з
використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого у
кваліфікованого
надавача
електронних
довірчих
послуг
(https://czo.gov.ua/trustedlist).
Вхід
до
Електронного
кабінету
здійснюється
за
адресою:
http://cabinet.sfs.gov.ua , а також через офіційний веб-портал ДФС
http://sfs.gov.ua/.
Меню «Листування з ДФС» приватної частини Електронного кабінету
дозволяє надіслати довільну кореспонденцію (лист, запит тощо) до
відповідного органу ДФС.
Форма підготовки такої кореспонденції передбачає заповнення або вибір
із запропонованих наступних реквізитів: - регіон в якому знаходиться орган
ДФС; - орган ДФС, до якого відправляється лист; - тип документа; - тематика
звернення; - короткий зміст листа; - сканований документ, який необхідно
завантажити (файл повинен бути у форматі pdf із обмеженням розміру не
більше 2 МБ).
Зберегти проект листа можна натиснувши кнопку «Зберегти чернетку»,
підписати та надіслати до органу ДФС – натиснувши кнопку «Підписати і
надіслати».
Протягом одного робочого дня після надсилання листа до органу ДФС
автора електронного листа буде повідомлено про вхідний реєстраційний
номер та дату реєстрації запиту в органі ДФС, до якого даний запит
направлено.
Інформацію щодо отримання та реєстрації листів в органі ДФС
користувач може переглянути в вкладці «Вхідні документи» меню
«Вхідні/вихідні документи» Електронного кабінету.
Відповіді на запити та квитанції щодо обробки заяв і запитів платник
може переглянути в меню «Вхідні/вихідні документи» Електронного кабінету.
Крім того, в меню «Заяви, запити для отримання інформації» платник
також має можливість створити та надіслати довільну кореспонденцію (лист,
запит тощо) до відповідного органу ДФС.
Отже, фізична особа – підприємець – платник єдиного податку через
меню «Листування з ДФС» або «Заяви, запити для отримання інформації»
приватної частини Електронного кабінету має право завантажити лист до
органу ДФС, зокрема, запит про отримання витягу з реєстру платників
єдиного податку у довільній формі, підписати кваліфікованим електронним
підписом та надіслати.
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Законодавство щодо ЄСВ
Нарахування єдиного внеску на виплати за договором підряду
Порядок укладення договорів цивільно-правового характеру, зокрема,
договору підряду, регулюється Цивільним кодексом України від 16 січня
2003 року № 435-IV із змінами та доповненнями (далі – ЦКУ).
Так, за договором підряду 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
ЦКУ).
Підрядник на відміну від працівника не підпорядковується правилам
внутрішнього трудового розпорядку, не може вимагати гарантій,
передбачених для суб’єктів трудових відносин, оскільки він не має статусу
працівника, сам організовує свою роботу і виконує її на власний ризик.
Виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами
(далі – ЦПД) відноситься до доходів із джерел не за основним місцем роботи.
Отже, якщо фізична особа виконує роботи (надає послуги) за ЦПД
(договором підряду), вимоги ч. 5 ст. 8 Закону України від 08 липня 2010 року
№ 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування» із змінами та доповненнями щодо нарахування
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі
– єдиний внесок) на дохід у вигляді винагороди за ЦПД, 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 ЦПД незалежно
від суми такого доходу, але з урахуванням максимальної величини бази
нарахування єдиного внеску.
Нагадуємо, що з 02.05.2019 року діють нові небюджетні рахунки 3719,
відкриті на ім’я територіальних органів ДФС України для сплати коштів
єдиного внеску та фінансових санкцій.
При сплаті єдиного внеску поле «Призначення платежу» розрахункового
документа заповнюється таким чином:
; код
*
;101
; сплата єдиного внеску
;
;
;
за ЄДРПОУ
1
2
3
4
5
6
7
де:
1–
2–
3–
4–
5–
6–
7–

службовий код («*»);
код виду сплати («101» – Сплата суми єдиного внеску);
код за ЄДРПОУ платника, який здійснює сплату;
друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу;
не заповнюється;
не заповнюється;
не заповнюється.
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Головне управління ДФС у Запорізькій області
Валерій Манько: "Надходження "екоподатку" від запорізьких
підприємств зросли на 26 мільйонів"
Запорізькі підприємства, діяльність яких пов'язана із забрудненням
довкілля, за п'ять місяців 2019 року сплатили 168,6 мільйона гривень
екологічного податку (без даних великих платників, 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 минулорічними показниками
надходження зросли на 26 мільйонів. Із загальної суми до державної казни
перераховано майже 84 мільйони, до місцевих бюджетів – 84,7 мільйона, що,
відповідно, на 19,7 мільйона та 6,2 мільйона більше, ніж торік.
Найбільші платежі спрямували суб'єкти господарювання м. Енергодар,
Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 142 мільйони,
Вільнянського, Запорізького та Новомиколаївського районів – 10 мільйонів
744 тисяч, м. Запоріжжя – 8 мільйонів 740 тисяч, платники м. Бердянськ,
Бердянського та Приморського районів поповнили бюджети на 1 мільйон 760
тисяч, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – на 1,7 мільйона,
майже стільки ж сплатили мелітопольські і веселівські підприємства.
Усього в регіоні зареєстровано 2406 платників екологічного податку.
Нагадаємо, відповідно до законодавчих змін у цьому році суттєво
підвищено ставку екологічного податку за викиди двоокису вуглецю – з 0,41
гривні до 10 гривень за одну тонну.
На Запоріжжі податкові боржники погасили
майже 62 мільйони гривень
На Запоріжжі борги зі сплати податків у січні-травні 2019 року
зменшились на 61,8 мільйона гривень. З цієї суми до державного бюджету
надійшло 33,4 мільйона, до місцевих – 28,4 мільйона.
Серед основних джерел скорочення недоїмки – стягнення платіжними
вимогами з рахунків боржників та вилучення готівки (1 мільйон 170 тисяч),
надходження від реалізації дебіторської заборгованості (860 тисяч), продаж
майна, яке знаходиться у податковій заставі (700 тисяч), розстрочення
податкового боргу (2 мільйони 140 тисяч), сплата від підприємств, які
знаходяться в процедурах банкрутства (1,3 мільйона), за результатами
звернень до суду (600 тисяч).
Також з початку року списано безнадійний податковий борг у сумі 390
мільйонів, більшу частину з якого – у зв'язку з ліквідацією боржників (342
мільйони).
Водночас заборгованість з єдиного соціального внеску зросла на 60,3
мільйона і станом на 1 червня склала 503,3 мільйона. Упродовж п'яти місяців
погашено недоїмку з ЄСВ у сумі 51,6 мільйона, у тому числі 11,5 мільйона –
через органи державної виконавчої служби.
Запорізьке сільгосппідприємство повернуло до бюджету
1,2 мільйона несплачених податків
Слідчі управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області
під процесуальним керівництвом прокуратури Запорізької області закінчили
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досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного
ухилення від сплати податків у значних розмірах службовою особою одного з
підприємств Запорізької області.
Встановлено, що головний бухгалтер агровиробництва упродовж 20152016 років шляхом відображення у податковій звітності недостовірних
відомостей ухилився від сплати до бюджету податків на суму 1,2 мільйона
гривень.
Завдяки заходам, вжитим працівниками податкової міліції під час
проведення досудового розслідування, несплачені податки підприємство
повернуло до бюджету в повному обсязі.
У зв’язку з повним відшкодуванням завданих державі збитків слідчий на
підставі ч.4 ст.212 КК України направив до суду клопотання про звільнення
від кримінальної відповідальності вказаної особи.
Валерій Манько: "Запорізькі громади щомісяця отримують
від оподаткування землі близько 85 мільйонів"
З початку року землекористувачі Запорізької області спрямували до
місцевих бюджетів 424 мільйони гривень плати за землю. Як повідомив в. о.
начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько,
минулорічний рівень надходжень збільшено на 23 мільйони або на 5,7
відсотка.
Керівник фіскального відомства регіону підкреслив, що середньомісячні
відрахування земельного податку і орендної плати зросли порівняно з 2018
роком на 4,6 мільйона – з 80,2 мільйона до майже 85 мільйонів.
Найбільші платежі з початку року забезпечили суб'єкти господарюванняюридичні особи – більш ніж 379 мільйонів, від фізичних осіб надійшло 44,8
мільйона.
У розрізі територій значні суми отримала міська казна м. Запоріжжя –
близько 167 мільйонів, м. Енергодар, Кам'янсько-Дніпровського та
Великобілозерського районів – 55,6 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та
Приморського районів – 37,4 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та
Веселівського районів – 33 мільйони.
Нагадаємо, фізичним особам-платникам земельного податку або орендної
плати до 1 липня фіскальна служба надішле податкове повідомленнярішення, яке необхідно сплатити упродовж 60 днів.
Від сплати земельного податку звільняються такі категорії фізичних осіб
(на земельні ділянки у межах граничних норм):
 інваліди першої та другої груп;
 громадяни, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;
 пенсіонери (за віком);
 ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону №3551;
 постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Запоріжці сплатили майже 49 мільйонів гривень
податку на нерухомість
За п'ять місяців до місцевих бюджетів Запорізької області надійшло 48,6
мільйона гривень податку на нерухомість. Як повідомив в. о. начальника
Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, порівняно з
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аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 9,6
мільйона або майже на 25 відсотків.
Зокрема, від юридичних осіб надійшло 41,1 мільйона (+6,2 мільйона), від
громадян – 7,5 мільйона (+3,4 мільйона).
Найбільші суми спрямували до скарбниць громад власники нерухомості
обласного центру – 17 мільйонів, Мелітопольщини та Веселівського району –
7,3 мільйона, Якимівщини та Приазов'я – 6 мільйонів, Вільнянського,
Запорізького і Новомиколаївського районів – 5,2 мільйона, Бердянщини та
Приморська – 4,7 мільйона тощо.
Усього в м. Запоріжжя та області налічується 3977 СГД-юридичних та
19716 фізічних осіб-платників податку на нерухоме майно.
Нагадаємо, податок на нерухоме майно нараховується на житлову
площу, яка перевищує 60 квадратних метрів для квартир, 120 квадратних
метрів – для будинків і 180 квадратних метрів – для різних типів нерухомості.
Ставка податку не може перевищувати 1,5 відсотка від розміру
мінімальної зарплати. При цьому кожна місцева рада самостійно може
встановлювати розмір податку та оприлюднювати відповідні рішення на
своїх сайтах.
До 1 липня фіскальна служба надсилає громадянам податкові
повідомлення-рішення з податковими зобов’язаннями, які необхідно сплатити
упродовж 60 днів.
Крім того, додатково оподатковуються за ставкою 25000 гривень об'єкти
житлової нерухомості, площа яких понад 300 квадратних метрів для квартир
і 500 квадратних метрів для житлових будинків.
Докладно про сплату нерухомості запоріжці можуть дізнатися з
презентації:
http://zp.sfs.gov.ua/data/normativ/000/002/73473/Neruhom_st_2019.pdf?fbcl
id=IwAR2ZTzPJ8q7UtwECxvz6DdSIV_qHfs5xHUq8XhIPzZnufIS3RWYxkTne94c
Запорізький бізнес сплатив 1,3 мільярда гривень ПДВ
За п'ять місяців від запорізьких платників до державного бюджету
надійшло 1 мільярд 324 мільйони гривень податку на додану вартість (не
враховуючи показники великих підприємств, які зареєстровані в
Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС).
Як зазначив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій
області Валерій Манько, порівняно з минулим роком запорізький бізнес
суттєво збільшив відрахування ПДВ – додаткові надходження склали 64,3
мільйона.
Понад 61 відсоток із загальної суми ПДВ сплатили компанії і підприємці
м. Запоріжжя – 816 мільйонів, що на 119,6 мільйона більше, ніж торік.
Суб'єкти господарювання м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського
районів забезпечили 95,6 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського і
Приморського районів – 85 мільйонів, Вільнянського, Запорізького та
Новомиколаївського районів – 80 мільйонів, м. Токмак, Токмацького та
Чернігівського районів – 51 мільйон, Василівського та Михайлівського
районів – майже 42 мільйони тощо.
Всього у регіоні зареєстровано 9036 платників ПДВ-юридичних осіб та
близько тисячі суб'єктів підприємництва-фізичних осіб.
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Нагадаємо, представники бізнесу можуть отримувати актуальну
інформацію щодо адміністрування ПДВ, у тому числі, щодо електронної
системи,
на
сайті
фіскальної
служби
(http://sfs.gov.ua/podatki-tazbori/zagalnoderjavni-podatki/podatok-na-dodanu-vartist ), в Електронному
кабінеті платника (https://cabinet.sfs.gov.ua ), у Загальнодоступному
інформаційно-довідковому ресурсі (http://zir.sfs.gov.ua ) та в контакт-центрі
ДФС України за номером 0 800 501 007 (кнопка 1: напрям 1).
Запорізькі депутати розглядають зміни до регіональних програм,
які фінансуються з обласного бюджету
У Запоріжжі розпочала роботу тридцята позачергова сесія Запорізької
обласної ради сьомого скликання.
Участь у заході беруть керівництво Запорізької облдержадміністрації,
Запорізької обласної ради, народні депутати України, заступник начальника
Головного управління ДФС у Запорізькій області Олег Матвійчук, очільники
інших державних відомств і організацій та представники громадськості.
На порядку денному сесії – розгляд 35 питань, більшість з яких кадрові, а
також щодо коригування обласних програм, які фінансуються коштом
бюджету регіону, зокрема, з розвитку освіти, охорони здоров'я, природних
ресурсів, інфраструктури тощо.
Крім того, депутати планують внести зміни і доповнення до обласного
бюджету на 2019 рік, а також затвердити антикорупційну програму
Запорізької обласної ради на 2019-2020 роки.

