Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області повідомляє
Шановні платники податків! Вчасно сплатіть податкові зобов’язання, термін
сплати яких спливає 30 серпня 2019 року
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області нагадує платникам податків, що
30 серпня 2019 року – останній день сплати:
податку на додану вартість за липень платниками, у яких базовий звітний період
дорівнює календарному місяцю;
акцизного податку за липень;
податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) з нарахованого, але не виплаченого
доходу за липень;
ПДФО із загальної суми процентів, нарахованих за липень на поточний або депозитний
банківський рахунок; на вклади членів кредитної спілки;
військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за липень;
плати за землю (земельний податок або орендна плата за земельні ділянки державної
або комунальної власності) (крім громадян) за липень;
рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за
липень;
рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за липень;
рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними
нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України за липень;
рентної плати за транзитне транспортування
З початку року у Бердянському управлінні 29 громадян придбали страховий стаж
для призначення пенсії
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області повідомляє, що з початку 2019
року змогою придбати страховий стаж для призначення пенсії скористались 23 мешканця
Бердянська, 4 громадянина Бердянського району та 2 жителі Приморська. З них, 16 громадян
уклали договори про одноразову сплату у системі загальнообов’язкового державного
пенсійного страхування за попередні періоди та 13 − про добровільну участь у системі
загальнообов’язкового державного соціального страхування.
З метою збільшення страхового стажу громадяни мають змогу щодо:
- одноразової сплати єдиного соціального внеску за укладеним договором у системі
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування за попередні періоди, в яких такий
громадянин не підлягав загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню (у тому
числі, за період з 1 січня 2004 року до 31 грудня 2010 року). При цьому, сума єдиного внеску
за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок на
дату укладення договору, помножений на коефіцієнт 2. У 2019 році така сума становить
1836,12 гривень за місяць;
- сплати єдиного внеску, на період не менше одного року, за укладеним договором про
добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування. В
цьому випадку, сума єдиного внеску, яка підлягає щомісячній сплаті не повинна бути меншою
918,06 гривень.
Інформацію про перелік документів, необхідних для укладення даних договорів
зазначено в Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства
фінансів України від 20.04.2015 № 449.
Громадяни Бердянська та Приморська подали 3 805 декларацій про майновий
стан і доходи
Станом на перше серпня поточного року за підсумками декларування громадянами
доходів, отриманих у 2018 році, кількість поданих декларацій про майновий стан і доходи
становить 3805 на загальну суму 150,3 млн гривень.
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До бюджетів за результатами декларування надійшло 10,7 млн грн податку на доходи
фізичних осіб та 1,9 млн грн військового збору.
Найбільше декларацій про доходи надійшло від самостійної обробки земельних паїв
(1652 декларації на загальну суму доходу 16,5 млн грн), від здачі в найм нерухомого майна
(488 декларацій на загальну суму 5,1 млн грн), від отримання спадщини/дарування (293
декларації на загальну суму 38,2 млн грн), від продажу (обміну) рухомого та/або нерухомого
майна (342 декларації на загальну суму 14,6 млн грн). Іноземний дохід в розмірі 0,3 млн грн
задекларували 16 мешканців Бердянська.
Разом з тим, 247 мешканців Бердянщини та 28 мешканців Приморська заявили про
право на податкову знижку. За результатами поданих декларацій вони отримають 0,6 млн
гривень.
Нагадаємо, для отримання податкової знижки за результатами 2018 року необхідно
подати декларацію за місцем реєстрації до 31 грудня 2019 року в один із наведених способів:
- особисто або уповноваженою на це особою;
- засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів
щодо електронного документообігу;
- надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення.
Також звертаємо увагу, що в «Електронному кабінеті платника» ДФС працює
електронний сервіс із заповнення та подання податкової декларації про майновий стан і
доходи платниками податків – фізичними особами в електронному вигляді. Електронні форми
податкової декларації про майновий стан і доходи та приклади її заповнення розміщено на
офіційному веб-порталі ДФС (sfs.gov.ua) у банері «Деклараційна кампанія 2019».
У разі, якщо платник податку до кінця року, наступного за звітним, не скористався
правом на нарахування податкової знижки, таке право на наступний податковий рік не
переноситься.
Бердянське управління про легалізацію заробітної плати
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області повідомляє, що легалізація
заробітної плати, прихованої зайнятості на сьогодні є одним із основних напрямків роботи
органів ДФС.
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.

Новини законодавства
З жовтня застосовуватимуться нові штрафи за порушення граничних термінів
реєстрації акцизних накладних
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Фахівці Бердянського управління ГУ ДФС у Запорізькій області повідомляють, що за
порушення термінів та порядку реєстрації акцизних накладних та розрахунків коригування в
Єдиному реєстрі акцизних накладних передбачені штрафні санкції.
Розмір штрафних санкцій залежить від кількості календарних днів порушення
платником акцизного податку граничних термінів реєстрації акцизних накладних/розрахунків
коригування до акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних (ЄРАН) та
визначений від 2 до 40 відсотків від суми акцизного податку з відповідних обсягів пального
або спирту етилового, зазначених у таких акцизних накладних/розрахунках коригування.
Штрафні санкції у розмірі 50 та 2 відсотків суми акцизного податку з відповідних
обсягів пального або спирту етилового за відсутність з вини платника акцизного податку,
який отримав пальне або спирт етиловий, реєстрації в ЄРАН акцизної накладної/розрахунку
коригування, другого примірника акцизної накладної/другого примірника розрахунку
коригування протягом більш як 120 календарних днів після граничного терміну реєстрації
акцизної
накладної/розрахунку
коригування,
другого
примірника
акцизної
накладної/розрахунку коригування.
Нові штрафні санкції, за порушення термінів та порядку реєстрації акцизної
накладної/розрахунку коригування, другого примірника акцизної накладної/другого
примірника розрахунку коригування вперше починають застосовуватись із 1 жовтня 2019
року, тобто такі штрафні санкції можуть бути застосованими до акцизних накладних,
розрахунків коригування до них, дата реєстрації яких в ЄРАН починається з 1 жовтня 2019
року.
Нагадаємо, згідно з оновленою редакцією статті 231 Податкового кодексу з 1 липня
2019 року значно розширено умови та реквізити складання акцизних накладних, коло
суб’єктів, які зобов’язані їх складати та реєструвати, визначені терміни для складання та
реєстрації в ЄРАН акцизних накладних при ввезенні пального або спирту етилового на митну
територію України, запроваджено новий порядок складання та терміни реєстрації в ЄРАН
акцизних накладних в одному та двох примірниках з акцизного складу, який є місцем
роздрібної торгівлі, з акцизного складу, з акцизного складу пересувного, та/або розрахунків
коригування.
Форма декларації про майновий стан і доходи з 07.08.2019 – у новій редакції.
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області інформує, що 07.08.2019 набрав
чинності наказ Міністерства фінансів України від 25.04.2019 № 177 (зареєстровано у
Міністерстві юстиції України 04.07.2019 за № 728/33699) (далі – наказ № 177), яким внесено
зміни до наказу Міністерства фінансів України від 02.10.2015 № 859 (зареєстровано у
Міністерстві юстиції України 26.10.2015 за № 1298/27743) із змінами.
Зміни внесені Наказом № 177 відповідно до законів України від 10 липня 2018 року №
2497-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України
щодо стимулювання утворення та діяльності сімейних фермерських господарств», від 06
вересня 2018 року № 2530-VIII «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких
інших законів України щодо запровадження механізму «єдиного вікна» та оптимізації
здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України» та
від 23 листопада 2018 року № 2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України
та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду
ставок окремих податків і зборів».
Наказом № 177 у новій редакції викладено форму податкової декларації про майновий
стан і доходи та Інструкцію щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і
доходи.
Наказ № 177 опубліковано в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України»
від 06.08.2019 № 59.

Роз’яснення законодавства
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Чи сплачувати єдиний податок підприємцю-спрощенцю у відпустці?
Згідно з нормами Податкового кодексу України платники єдиного податку першої і
другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного
податку протягом одного календарного місяця на рік, на час відпустки. Звільнення також
передбачено і за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності,
якщо вона триває 30 і більше календарних днів. Зазначені норми прописані п.295.5 ст.295
Податкового кодексу України (далі - ПКУ).
У Бердянському управлінні ГУ ДФС у Запорізькій області нагадують, що відповідно до
пп.295.1 ПКУ платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок
авансовими внесками, не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. Утім, такі платникиспрощенці можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий
(звітний) період – квартал чи рік, але не більш, ніж до кінця поточного звітного року.
Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп
здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого платника єдиного податку
щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або
заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.
Про припинення підприємницької діяльності
Бердянське управління Головного управління ДФС у Запорізькій області повідомляє,
що згідно з п.п.16.1 10 п.16.1 ст.16 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) платник
податків зобов’язаний повідомляти контролюючий орган за місцем обліку такого платника
про його ліквідацію або реорганізацію протягом трьох робочих днів з дня прийняття
відповідного рішення (крім випадків, коли обов’язок здійснювати таке повідомлення
покладено законом на орган державної реєстрації).
Підставами для зняття з обліку у контролюючих органах юридичної особи, її
відокремлених підрозділів та самозайнятих осіб є, зокрема, повідомлення чи документальне
підтвердження державного реєстратора чи іншого органу державної реєстрації про
проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, закриття відокремленого
підрозділу юридичної особи (п.п. 67.1.1 п. 67.1 ст. 67 ПКУ).
Враховуючи, що дата ліквідації може припадати на початок або середину звітного
(податкового) кварталу (року), то платник податку на прибуток підприємств може подати
останню (ліквідаційну) декларацію починаючи з дня внесення запису до Єдиного державного
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР)
про ліквідацію юридичної особи, але не пізніше строків встановлених п. 49.18 ст. 49 ПКУ.
У балансі за останній звітний (податковий) період (ліквідаційному), відображаються
результати прийнятих рішень про стягнення боргів, розподілення активів, власного капіталу
та погашення (списання) зобов’язань, що повинно привести до відсутності активів, власного
капіталу і зобов’язань ліквідованого підприємства на заключну дату складання ліквідаційного
балансу.
При перевищенні обсягу доходу 1 млн. грн. необхідний касовий апарат
Відповідно до ст. 296 Податкового кодексу України, платники єдиного податку –
фізичні особи, обсяг доходу яких у календарному році перевищив суму 1 мільйон гривень,
повинні застосовувати касові апарати.
Використання касового апарату розпочинається з першого числа першого місяця
кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, і продовжується в усіх наступних
податкових періодах протягом реєстрації суб'єкта господарювання платником єдиного
податку.
Для фізичної особи - підприємця - платника єдиного податку доходом є дохід,
отриманий протягом податкового (звітного) періоду у грошовій (готівковій та/або
безготівковій), матеріальній або нематеріальній формі (п.292.3 ПКУ).
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У разі здійснення розрахунків за реалізовані товари (надані послуги) лише у
безготівковій формі шляхом перерахування покупцем коштів з поточного рахунка на
поточний рахунок фізичної особи підприємця або внесення покупцем коштів до банку для
подальшого їх перерахування на поточний рахунок фізичної особи підприємця, потреби у
використанні касових апаратів не виникає.
До уваги платників єдиного податку, які здійснюють реалізацію технічно складних
побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, що вони повинні використовувати
касові апарати незалежно від обсягу отриманого доходу (п.296.10 ПКУ).
Як оподатковуються проценти у фізичної особи, яка має депозитний рахунок у
банку?
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області повідомляє, що 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 у вигляді процентів на поточний або депозитний (вкладний)
банківський рахунок встановлена 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.
Торгівля продукцією власного виробництва не потребує застосування РРО
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області повідомляє, що правові засади
застосування РРО (касових апаратів) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг
визначено Законом України від 6 липня 1995 року №265/95-ВР «Про застосування
реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»
(далі - Закон №265), дія якого поширюється на усі суб’єкти господарювання, їх господарські
одиниці та представників (уповноважених осіб) суб’єктів господарювання, які здійснюють
розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі.
Відповідно до ст.9 Закону №265 реєстратори розрахункових операцій та розрахункові
книжки не застосовуються при здійсненні торгівлі продукцією власного виробництва. Для
підприємств, установ і організацій усіх форм власності при здійсненні торгівлі, виключно,
власної продукції, за умови проведення розрахунків у касах цих підприємств, установ і
організацій з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних
квитанцій, підписаних і завірених печаткою у встановленому порядку, використання РРО
(касових апаратів) не є необхідним.
Звертаємо увагу, що дана норма законодавства не поширюється на продаж технічно
складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту та на підприємства торгівлі
і громадського харчування.
Як суб’єктам господарювання дізнатися більше про свого бізнес-партнера?
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області інформує, що на офіційному
веб-порталі ДФС України функціонує електронний сервіс «Дізнайся більше про свого бізнес-
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парнера». За допомогою сервісу суб’єкти господарювання мають змогу встановити статус
перебування окремого платника податків на обліку в органах державної фіскальної служби,
отримати інформацію щодо наявності податкового боргу, визначити чи є платник банкрутом,
чи відсутній за визначеною в установчих документах адресою, а також дізнатися про його
відповідність критеріям, які дають право на отримання автоматичного бюджетного
відшкодування ПДВ.
Для того, щоб перевірити надійність ділового партнера, достатньо знати
ідентифікаційний номер юридичної особи у Єдиному державному реєстрі підприємств та
організацій України (ЄДРПОУ) або точну назву. Зазначена інформація вводиться в один із
розділів системи, яка здійснює пошук у базах даних, доступних для публічного використання,
та повідомляє про результати пошуку.
Оновлення інформації на веб-порталі ДФС України щодо стану розрахунків платника
податків з бюджетом (наявність заборгованості) відбувається щоденно, крім вихідних та
святкових днів, після проведення розрахунків зведених показників у центральній базі даних,
за результатами попереднього банківського дня.
Більш детально з роботою електронного сервісу «Дізнайся більше про свого бізнеспартнера»
можна
ознайомитись
на
веб-порталі
ДФС
України,
за
посиланням: http://sfs.gov.ua/businesspartner.
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області повідомляє платникам
ПДВ
Відповідно до п. 29 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку
коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 21 лютого 2018 року №117, платник податку має право подати до ДФС
таблицю даних платника податку за встановленою формою згідно з додатком 3 до Порядку.
Таблиця даних платника податку подається платником податку в електронній формі
засобами електронною зв’язку, визначеними ДФС, з урахуванням вимог Законів України
«Про електронні довірчі послуги», «Про електронні документи та електронний
документообіг» та наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку обміну
електронними документами з контролюючими органами».
Відомості щодо засобів електронного зв’язку ДФС, якими може подаватися таблиця
даних платника податку, ДФС постійно розміщує на своєму офіційному веб-сайті.
Згідно із п. 30 Порядку у Таблиці даних платника податку зазначаються:
- види економічної діяльності відповідно до Класифікатора видів економічної
діяльності (КВЕД ДК 009:2010);
- коди товарів згідно з УКТЗЕД, що постачаються (виготовляються) та/або
придбаваються (отримуються) платником податку;
- коди послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (ДК 016-2010),
що постачаються (виготовляються) та/або придбаваються платником податку.
Пунктом 31 Порядку визначено, що Таблиця даних платника податку подається із
поясненням, в якому зазначається діяльність, із можливим посиланням на податкову та іншу
звітність платника податку.
Отже, якщо платник податку розпочинає здійснювати новий вид діяльності, то Таблиця
даних платника податку заповнюється та подається згідно із п. 31 Порядку.
До уваги платників ПДВ. Нові критерії ризиковості для блокування ПН/РК
ДФС України оновлено Критерії ризиковості платника податків, які зареєстровано в
Міністерстві фінансів України 06.08.2019 №26010-06-5/20111. Нові критерії введено в дію
08.08.2019 року.
Так, «Порядком зупинення податкової накладної/ розрахунку коригування в Єдиному
реєстрі податкових накладних», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
21.02.2018 № 117( із змінами), ДФС визначені критерії ризиковості платника ПДВ, критерії
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ризиковості здійснення операцій, перелік показників, за якими визначається позитивна
податкова історія платника ПДВ, які погоджені Міністерством фінансів України згідно з
листом від 06.08.2019 № 26010-06-5/20111.
Критерії ризиковості платника ПДВ та критерії ризиковості здійснення операцій
зареєстровані в ДФС за № 1962/99-99-29-01-01 від 07.08.2019 та введені в дію 08.08.2019.
Показники, за якими визначається позитивна податкова історія платника ПДВ,
зареєстровані в ДФС за № 1963/99-99-29-01-01 від 07.08.2019 та введені в дію 08.08.2019.
Критерії ризиковості платника податку, критерії ризиковості здійснення операцій та
показники, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку розміщені на
сайті
ДФС
України
за
посиланням:
http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkovezakonodavstvo/postanovi-kabinetu-ministr/73583.html
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області повідомляє про подання
уточнюючих розрахунків до декларації з ПДВ.
Державна фіскальна служба виділила п’ять найпоширеніших помилок, яких
припускаються платники у разі подання уточнюючих розрахунків до декларації з ПДВ.
Помилка 1. Платники податків, які самостійно виявляють заниження ПДВзобов’язання, забувають нарахувати та сплатити штраф у розмірі 3%. Такий штраф сплачуйте
до подання уточнюючого розрахунку.
Помилка 2. Неправильно відображають у декларації з ПДВ рядок 16.2, а саме
збільшують/зменшують залишок від’ємного значення за результатами поданих уточнюючих
розрахунків. Значення графи 6 рядка 21 уточнюючого розрахунку (як збільшення, так і
зменшення) потрібно враховувати у рядку 16.2 декларації за звітний період, у якому подали
такий уточнюючий розрахунок.
Помилка 3. Неправильно заповнюють таблицю (розшифровку) до декларації з ПДВ.
Потрібно зазначати уточнюючі розрахунки, що включили до цієї декларації.
Помилка 4. У декларації з ПДВ декларують від’ємне значення різниці між сумою
податкового зобов’язання та сумою податкового кредиту (р.19). Проте, під час подання
уточнюючого розрахунку, замість того, щоб перенести значення рядка 19 з декларації ПДВ до
уточнюючого розрахунку, переносять його до рядка 18 «Позитивне значення різниці між
сумою податкового зобов’язання та сумою податкового кредиту поточного звітного».
Помилка 5. Подають порожні уточнюючі розрахунки. У цьому випадку платник
свідомо декларує відсутність діяльності за місяць, що уточнює.
Про оподаткування ПДФО
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області нагадує, що згідно із п. п.
14.1.180 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) податковий агент щодо
податку на доходи фізичних осіб – юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений
підрозділ), самозайнята особа, представництво нерезидента – юридичної особи, інвестор
(оператор) за угодою про розподіл продукції, які незалежно від організаційно-правового
статусу та способу оподаткування іншими податками та/або форми нарахування (виплати,
надання) доходу (у грошовій або не грошовій формі) зобов’язані нараховувати, утримувати та
сплачувати податок, передбачений розд. IV ПКУ, до бюджету від імені та за рахунок фізичної
особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову
звітність контролюючим органам та нести відповідальність за порушення його норм в
порядку, передбаченому ст. 18 та розд. IV ПКУ.
Відповідно до п. п. «ґ» п. п. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 розд. IV ПКУ до складу загального
місячного оподатковуваного доходу платника податку включається дохід, отриманий як
додаткове благо у вигляді суми безповоротної фінансової допомоги.
При цьому п. п. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 ПКУ визначено, що податковий агент, який
нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку,
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зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок за ставкою,
визначеною у ст. 167 ПКУ.
Отже, сума безповоротної фінансової допомоги, отриманої фізичною особою від
податкового агента (юридичної особа, фізичної особи - підприємця), включається до складу
загального місячного оподатковуваного доходу такої фізичної особи.
Оподаткування зазначених доходів за ставкою, визначеною п. 167.1 ст. 167 ПКУ (18
відс.), провадить податковий агент (юридична особа, фізична особа – підприємець).
Хто є платниками акцизного податку з 01 липня 2019 року?
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області повідомляє платників акцизного
податку, що згідно з ст. 212 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) зі змінами та
доповненнями, внесеними Законом України від 23 листопада 2018 року № 2628-VIII «Про
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України
щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» (далі –
Закон № 2628), яким, зокрема, встановлено, що з 01.07.2019 платником акцизного податку є:
- особа, яка виробляє підакцизні товари (продукцію) на митній території України, у
тому числі з давальницької сировини (п.п. 212.1.1 п. 212.1 ст. 212 ПКУ);
- особа – суб’єкт господарювання, яка ввозить підакцизні товари (продукцію) на митну
територію України (п.п. 212.1.2 п. 212.1 ст. 212 ПКУ);
- фізична особа – резидент або нерезидент, яка ввозить підакцизні товари (продукцію)
на митну територію України в обсягах, що підлягають оподаткуванню, відповідно до митного
законодавства (п.п. 212.1.3 п. 212.1 ст. 212 ПКУ);
- особа, яка реалізує конфісковані підакцизні товари (продукцію), підакцизні товари
(продукцію), визнані безхазяйними, підакцизні товари (продукцію), за якими не звернувся
власник до кінця строку зберігання, та підакцизні товари (продукцію), що за правом
успадкування чи на інших законних підставах переходять у власність держави, якщо ці товари
(продукція) підлягають реалізації (продажу) в установленому законодавством порядку (п.п.
212.1.4 п. 212.1 ст. 212 ПКУ);
- особа, яка реалізує або передає у володіння, користування чи розпорядження
підакцизні товари (продукцію), що були ввезені на митну територію України із звільненням
від оподаткування до закінчення строку, визначеного законом відповідно до п. 213.3 ст. 213
ПКУ (п.п. 212.1.5 п. 212.1 ст. 212 ПКУ);
- особа, на яку покладається дотримання вимог митних режимів, що передбачають
звільнення від оподаткування, у разі порушення таких вимог (п.п. 212.1.6 п. 212.1 ст. 212
ПКУ);
- особа, на яку покладається виконання умов щодо цільового використання
підакцизних товарів (продукції), на які встановлено ставку податку 0 грн. за 1 літр 100відсоткового спирту, 0 євро за 1000 кг нафтопродуктів у разі порушення таких умов (п.п.
212.1.7 п. 212.1 ст. 212 ПКУ);
- особа, на яку при здійсненні операцій з підакцизними товарами (продукцією), які не
підлягають оподаткуванню або звільняються від оподаткування, покладається виконання умов
щодо цільового використання підакцизних товарів (продукції) в разі порушення таких умов
(п.п. 212.1.8 п. 212.1 ст. 212 ПКУ);
- особа – суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, яка здійснює реалізацію
підакцизних товарів (п.п. 212.1.11 п. 212.1 ст. 212 ПКУ);
- оптовий постачальник електричної енергії (п.п. 212.1.12 п. 212.1 ст. 212 ПКУ);
- виробники електричної енергії, які мають ліцензію на право здійснення
підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії і продають її поза оптовим
ринком електричної енергії.
Не є платниками податку особи, які здійснюють діяльність з виробництва електричної
енергії за умови її продажу на оптовому ринку електричної енергії та/або з постачання
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електричної енергії, крім платників, зазначених в п.п. 212.1.12 п. 212.1 ст. 212 ПКУ (п.п.
212.1.13 п. 212.1 ст. 212 ПКУ);
- особа – власник ввезеного на митну територію України вантажного транспортного
засобу, що переобладнується у легковий автомобіль, з якого справляється акцизний податок
(п.п. 212.1.14 п. 212.1 ст. 212 ПКУ);
- особа (у тому числі юридична особа, що веде облік результатів діяльності за
договором про спільну діяльність без створення юридичної особи), яка реалізує пальне або
спирт етиловий (п.п. 212.1.15 п. 212.1 ст. 212 ПКУ).
Крім того, згідно з п. 212.2 ст. 212 ПКУ замовники, за дорученням яких виробляються
підакцизні товари (продукція) з давальницької сировини, сплачують податок виробнику.
Затверджено форму акта інвентаризації обсягів залишку спирту етилового
Наказом МФУ від 09.07.2019 № 291 "Про затвердження форми акта проведення
інвентаризації обсягів залишку спирту етилового, Порядку його заповнення та подання"
затверджено форму акта інвентаризації обсягів залишку спирту етилового та Порядок його
заповнення та подання.
Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування (опубліковано в
Офіційному віснику України 20.08.2019 № 63).
Платник податку зобов'язаний у строки, встановлені п. 24 підрозд. 5 розд. XX
"Перехідні положення" Кодексу (протягом 20 календарних днів, починаючи з 1 липня 2019
року), подати до контролюючого органу за основним місцем обліку Акт в електронній формі
за допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних
систем.
Акт складається особою, яка є платником податку - виробником спирту етилового та
здійснює його реалізацію, щодо обсягів залишку спирту етилового, наявних у місцях
зберігання спирту та ємностях для його транспортування.
Акт складається окремо по кожному акцизному складу / пересувному акцизному
складу. В Акті зазначаються обсяги залишку спирту етилового станом на 00:01 01 липня 2019
року.
Інвентаризація обсягів залишку спирту етилового здійснюється відповідно до
Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом МФУ від 02.09.
2014 № 879, з урахуванням Інструкції з приймання, зберігання, відпуску, транспортування та
обліку спирту етилового, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України від
13.04.2009 № 264.
Єдиний реєстр акцизних накладних працює цілодобово
Відповідно до п. 231.5 ст. 231 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) при
реалізації пального або спирту етилового особа, яка реалізує пальне або спирт етиловий,
зобов'язана в установлені терміни скласти акцизну накладну, зареєструвати її в Єдиному
реєстрі акцизних накладних (далі – ЄРАН), така реєстрація вважається наданням акцизної
накладної отримувачу пального або спирту етилового. Акцизні накладні, які не надаються
отримувачу пального або спирту етилового, та акцизні накладні / розрахунки коригування,
складені за операціями з реалізації пального або спирту етилового суб'єктам господарювання
та фізичним особам, які не є платниками акцизного податку, також підлягають реєстрації в
ЄРАН.
Згідно з п. 3 Порядку ведення Єдиного реєстру акцизних накладних, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 114 (зі змінами), для
реєстрації в ЄРАН акцизні накладні / розрахунки коригування надсилаються до ДФС в
електронній формі.
ЄРАН працює постійно (24 години щодня), крім часу, необхідного для технічного
обслуговування.
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Технічне обслуговування ЄРАН проводиться у часові проміжки з незначною кількістю
реєстрації акцизних накладних / розрахунків коригування.
Інформація про запланований час технічного обслуговування ЄРАН розміщується на
офіційному веб-сайті ДФС не пізніше ніж за 24 години до початку технічного
обслуговування.
Який останній день подання заяви для переходу на спрощену систему
оподаткування з IV кварталу 2019 року?
13 вересня 2019 року - останній день подання заяви щодо переходу на спрощену
систему оподаткування з IV кварталу 2019 року та розрахунку доходу за попередній
календарний рік.
Нагадаємо, що суб'єкт господарювання, який є платником інших податків, може
прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до
контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного
календарного кварталу.
Такий суб'єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему
оподаткування один раз протягом календарного року.
Перехід на спрощену систему оподаткування може бути здійснений за умови, якщо
протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему
оподаткування, суб'єктом господарювання дотримано вимоги, встановлені в п. 291.4 ст. 291
Податкового кодексу (щодо критеріїв умов застосування єдиного податку).
Форма та порядок надання заяви затверджені наказом МФУ від 20.12.11 №1675.
До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік, що
передує року переходу на спрощену систему оподаткування за формою, визначеною наказом
КМУ №1675.
У разі відсутності підстав для відмови у реєстрації суб'єкта господарювання як
платника єдиного податку фіскальний орган зобов'язаний протягом 2-х робочих днів від дати
надходження заяви, зареєструвати таку особу платником єдиного податку.
Зазначена норма передбачена п.п. 298.1.4 ст. 298 та п. 299.3 ст. 299 Податкового
кодексу.
Податок на нерухоме майно для фізичної особи, у разі зміни власника об’єкта
оподаткування протягом року
Уразі переходу права власності на об’єктоподаткуваннявід одного власника до
іншогопротягом календарного року податок на нерухомемайно, відмінневідземельноїділянки,
для фізичної особи обчислюєтьсянаступним чином:
- для попередньоговласника за період з 1 січняцього року до початку того місяця, в
якомуприпинилося право власності на зазначенийоб’єктоподаткування,
- для нового власника – починаючи з місяця, в якомувіннабув право власності.
Фіскальний
орган
надсилаєподатковеповідомлення-рішення
новому
власникупісляотриманняінформації про перехід права власності.
Зазначена норма передбачена п.п. 266.8.1 та п.п. 266.8.2 ст. 266 Податкового кодексу.
Підприємцями - платниками єдиного податку перевищено допустимий обсяг
доходу. Які наслідки?
Підприємці - платники єдиного податку 1-ї групи, які у календарному кварталі
перевищили обсяг доходу 300 тис. грн., з наступного календарного кварталу за заявою
переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного
податку 2-ї або 3-ї групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи
оподаткування.
Такі платники до суми перевищення зобов’язані застосувати ставку єдиного податку у
розмірі 15%.
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Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у
якому допущено перевищення обсягу доходу.
Платники єдиного податку 2-ї групи, які перевищили у податковому (звітному) періоді
обсяг доходу 1,5 млнгрн, в наступному податковому (звітному) кварталі за заявою переходять
на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку 3-ї групи,
або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.
Такі платники до суми перевищення зобов’язані застосувати ставку єдиного податку у
розмірі 15%.
Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у
якому допущено перевищення обсягу доходу.
Підприємці - платники єдиного податку 3-ї групи, які перевищили у податковому
(звітному) періоді обсяг доходу 5 млнгрн, до суми перевищення застосовують ставку єдиного
податку у розмірі 15 відсотків, а також зобов’язані перейти на загальну систему
оподаткування.
Заява про перехід на загальну систему оподаткування подається не пізніше 20 числа
місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу.
Крім того, підприємці - платники єдиного податку, які здійснюють готівкові
розрахункові операції,у разі перевищення в календарному році (незалежно від обраного виду
діяльності) обсягу доходу понад 1 млнгрнзобов’язані застосовувати реєстратори
розрахункових операцій.
У разі перевищення у календарному році обсягу доходу понад 1 млнгрнзастосування
РРО розпочинається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням
такого перевищення, та продовжується у всіх наступних податкових періодах протягом дії
свідоцтва платника єдиного податку.
Зазначена норма визначена пп. 3 п. 293.8 ст. 293,п. 296.10 ст. 296 Податкового
кодексу.
Отримали іноземні доходи – задекларуйте!
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області нагадує, що об’єктом
оподаткування резидента є, зокрема, іноземні доходи — доходи (прибуток), отримані з
джерел за межами України (пп. 163.1.3 ст. 163 ПКУ).
Тобто якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним, сума
такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку
— отримувача, який зобов’язаний подати річну податкову декларацію про майновий стан і
доходи (пп. 170.11.1 ст. 170 ПКУ).
Податкові декларації подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює
календарному року для платників ПДФО (пп. 49.18.4 ст. 49 ПКУ).
Отже, обов’язок щодо подання річної податкової декларації у платника податків —
резидента виникає при отриманні іноземних доходів.
При цьому під час нарахування (отримання) доходів, отриманих у вигляді валютних
цінностей або інших активів (вартість яких виражено в іноземній валюті або міжнародних
розрахункових одиницях), такі доходи перераховуються у гривні за валютним курсом НБУ,
що діє на момент нарахування (отримання) таких доходів (п. 164.4 ст. 164 ПКУ).
Для отримання права на зарахування податків та зборів, сплачених за межами України,
платник зобов’язаний отримативід державного органу країни, де отримується такий дохід
(прибуток), уповноваженого справляти такий податок, довідку про суму сплаченого податку
та збору, а також про базу та/або об’єкт оподаткування. Зазначена довідка підлягає легалізації
у відповідній країні, відповідній закордонній дипломатичній установі України, якщо інше не
передбачено чинними міжнародними договорами України (п. 13.5 ст. 13 ПКУ). Сума податку
з іноземного доходу платника податку — резидента, сплаченого за межами України, не може
перевищувати суму податку, розраховану на базі загального річного оподатковуваного доходу
такого платника податку відповідно до законодавства України (пп. 170.11.3 ст. 170 ПКУ).
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Помилка у звіті про суми податкових пільг. Як виправити?
Суб’єкт господарювання, що не сплачує податки та збори у зв’язку з отриманням
податкових пільг, веде облік сум таких пільг та складає звіт про суми податкових пільг за
формою згідно з додатком до Порядку № 1233 від 27.12.2010.
Звіт подається за три, шість, дев’ять і дванадцять календарних місяців за місцем
реєстрації суб’єкта господарювання протягом 40 календарних днів, що настають за останнім
календарним днем податкового періоду.
Порядок визначення сум податків та зборів, не сплачених до бюджету у зв’язку з
отриманням податкових пільг за операціями, які здійснюються на митній території України,
затверджений наказом ДПА України від 29.03.2011 № 167.
Оскільки Звіт про суми податкових пільг складається наростаючим підсумком з
початку року та враховуючи, що нормативними документами не передбачено механізм
подання уточненого Звіту, то допущені помилки слід виправляти у черговому Звіті про суми
податкових пільг у межах року.
Виправлення помилок у Звіті про суми податкових пільг не призводить до нарахування
штрафних санкцій.
За звітні періоди минулих років суб’єкти господарювання не мають можливості подати
Звіти з уточненими показниками.
Заява на повернення помилково сплачених сум грошового зобов’язання
Помилково та/або надміру сплачені суми грошового зобов’язання підлягають
поверненню платнику, крім випадків наявності у такого платника податкового боргу.
Обов’язковою умовою для здійснення повернення сум грошового зобов’язання є
подання платником податків заяви про таке повернення (крім повернення надміру утриманих
(сплачених) сум податку з доходів фізичних осіб).
Платник податків подає заяву у довільній формі, в якій зазначає напрям перерахування
коштів: на поточний рахунок; на погашення грошового зобов’язання та/або податкового боргу
з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи,
незалежно від виду бюджету; повернення у готівковій формі коштів за чеком у разі
відсутності у платника податків рахунка в банку.
Для повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошового зобов’язання та
пені (крім ЄСВ), платнику податків необхідно подати заяву у довільній формі до
територіального органу ДФС за місцем адміністрування (обліку) помилково та/або надміру
сплаченої суми протягом 1095 днів від дня її виникнення.
26.04.2019 набрав чинності наказ МФУ від 11.02.2019 № 60 "Про затвердження
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"(опублікований в офіційному виданні Офіційний
вісник України 26.04.2019 № 3).
Порядком №60 запроваджується єдина автоматизована система щодо повернення
платежів, що належать:
- державному бюджету, з першого числа четвертого місяця, що настає за місяцем
офіційного опублікування цього наказу, - тобто з 01 серпня 2019 року;
- 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 листопада 2019 року.
Заява може бути подана платником до територіального органу ДФС в електронній
формі за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем та з дотриманням
вимог законодавства у сферах захисту інформації, електронних довірчих послуг та
електронного документообігу.
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Отже, з 01 серпня 2019 року, платники податків можуть подати заяву (у довільній
формі), на повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань по
платежах, належних державному бюджету в електронному вигляді через приватну частину
«Електронного кабінету» вибравши у меню «Листування з ДФС».
При цьому, дія Порядку №60 не поширюється на:
- відшкодування ПДВ;
- повернення авансових платежів (передоплати), помилково та/або надміру внесених
платниками податків за власним бажанням, як попереднього грошового забезпечення сплати
майбутніх митних та інших платежів, що сплачуються до/або під час митного оформлення, та
грошової застави;
- повернення митних та інших платежів, що сплачуються до/або під час митного
оформлення;
- повернення помилково та/або надміру перерахованих (унесених) платниками коштів,
сплачених шляхом надання при митному оформленні податкового векселя;
- повернення суми акцизного податку, внесеної в рахунок погашення податкових
векселів;
- виконання рішень судів щодо безспірного списання коштів, помилково або надміру
зарахованих до бюджетів.
Платник податку на прибуток отримав оплату за послуги, надані під час
перебування на єдиному податку 4-ї групи. Які наслідки?
Платники податку на прибуток, які при визначенні об'єкта оподаткування здійснюють
коригування фінансового результату на податковірізниці, фінансовий результат податкового
(звітного) періодузбільшують, зокрема, на суму доходу, отриманого як оплата за товари
(роботи, послуги), відвантажені (надані) під час перебування на спрощеній системі
оподаткування.
Положення цього підпункту не поширюються на платників податків, які Були
платниками єдиного податку четвертої групи.
Тобто підприємство – платник податку на прибуток, який перейшов зі спрощеної
системи оподаткування на загальну, збільшує фінансовий результат до оподаткування на суму
доходу, отриманого як оплата за товари (роботи, послуги), відвантажені (надані) під час
перебування на спрощеній системі оподаткування, крім підприємств, які Були платниками
єдиного податку 4-ї групи.
Отже, платники податку на прибуток, які булиплатниками єдиного податку 4-ї групи,
не збільшують фінансовий результат до оподаткування на суму доходу, отриманого як оплата
за послуги, що Були надані під час перебування на спрощеній системі оподаткування.
Зазначена норма передбаченап.п. 140.5.12 ст. 140 Податкового кодексу.
Стан розрахунків з бюджетом можна переглянути в Електронному кабінеті
Платник податків в меню «Стан розрахунків з бюджетом» приватної частини
Електронного кабінету має доступ до своїх особових рахунків із сплати податків, зборів та
інших платежів.
При зверненні до зазначеного меню відображається зведена інформація станом на
момент звернення, що містить інформацію по кожному виду платежу, зокрема, бюджетний
рахунок на поточну дату, МФО банку.
Робота у приватній частині Електронного кабінету здійснюється після проходження
електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису,
отриманого у кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, відомості щодо якого
внесені до Довірчого списку, розташованого на офіційному веб-сайті Центрального
засвідчувального органу (https://czo.gov.ua/trustedlist).
Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.sfs.gov.ua, а
також через офіційний веб-портал ДФС.
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Повідомлення про прийняття працівника на роботу: виправлення помилок
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області нагадує, що до початку роботи
працівника за укладеним трудовим договором власник підприємства, установи, організації або
фізична особа – підприємець, які є роботодавцями, повинні подати до територіальних органів
Державної фіскальної служби за місцем обліку їх як платника єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування повідомлення про прийняття працівника
на роботу (далі – Повідомлення).
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
Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 413 (далі – Постанова № 413).
Пунктом 2 додатка до Постанови № 413 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 подається Повідомлення типу «скасовуюче» з помилковими даними і
одночасно повідомлення типу «початкове» з правильними даними.
Операції з роздрібної торгівлі кулінарними виробами, виготовленими з
використанням алкоголю, акцизним податком не обкладаються
Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області повідомляє, що об’єктами
оподаткування акцизним податком є операції з реалізації суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів.
Норми встановлені п.п. 213.1.9 п. 213.1 ст. 213 Податкового кодексу України (далі –
ПКУ).
До підакцизних товарів належать, зокрема спирт етиловий та інші спиртові дистиляти,
алкогольні напої, пиво (крім квасу «живого» бродіння) (п. 215.1 ст. 215 ПКУ).
Згідно з п.п. 14.1.5 п. 14.1 ст. 14 ПКУ алкогольні напої – це продукти, одержані шляхом
спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з
вмістом спирту етилового понад 0,5 відс. об’ємних одиниць, які зазначені у товарних позиціях
2203, 2204, 2205, 2206 (крім квасу «живого» бродіння), 2208 згідно з УКТ ЗЕД, а також з
вмістом спирту етилового 8,5 відс. об’ємних одиниць та більше, які зазначені у товарних
позиціях 2103 90 30 00, 2106 90 згідно з УКТ ЗЕД.
Пунктом 2.2 Правил роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства,
затверджених наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від
24.07.2002 № 219, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.08.2002 за № 680/6968, із
змінами встановлено, що суб’єкти господарської діяльності при виготовленні продукції
власного виробництва повинні додержуватися технологічних режимів виробництва продукції
(сумісність продуктів, їх взаємозаміна, режим холодного й теплового оброблення сировини
тощо), визначених нормативною документацією (збірниками рецептур страв, кулінарних,
борошняних кондитерських і булочних виробів, затвердженими в установленому порядку,
державними стандартами, технічними умовами, а також Санітарними правилами).
Враховуючи вищевикладене, якщо суб’єкт господарювання ресторанного господарства
провадить операції з роздрібної торгівлі кулінарними виробами, до яких відповідно до
нормативних документів на їх виготовлення, затверджених в установленому порядку, додано
алкогольні напої, то такий суб’єкт господарювання не сплачує акцизний податок, оскільки
кінцева продукція не є підакцизною.
Підприємство зареєструвалось платником єдиного податку 3-ї групи. Умови
реєстрації платником ПДВ
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Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області повідомляє, що ставка єдиного
податку, визначена для третьої групи у розмірі 3% у разі сплати ПДВ, може бути обрана:
- суб’єктом господарювання, який зареєстрований платником ПДВ у разі переходу ним
на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви щодо переходу на спрощену
систему оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного
календарного кварталу;
- платником єдиного податку третьої групи, який обрав ставку єдиного податку в
розмірі 5%, у разі добровільної зміни ставки єдиного податку шляхом подання заяви щодо
зміни ставки єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного
кварталу, в якому буде застосовуватися нова ставка, та реєстрації такого платника платником
ПДВ;
- суб’єктом господарювання, який не зареєстрований платником ПДВ, у разі його
переходу на спрощену систему оподаткування або зміни групи платників єдиного податку
шляхом реєстрації платником ПДВ відповідно до розд. V ПКУ і подання заяви щодо переходу
на спрощену систему оподаткування або зміни групи платників єдиного податку не пізніше
ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено
реєстрацію платником ПДВ.
Новостворені суб’єкти господарювання, які протягом 10 днів з дня державної
реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного
податку, встановленої для 3-ї групи, яка не передбачає сплату ПДВ, вважаються платниками
єдиного податку з дня їх державної реєстрації.
У разі зміни ставки єдиного податку реєстраційна заява подається не пізніше ніж за 15
календарних днів до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися ставка
єдиного податку, що передбачає сплату ПДВ.
Отже, новостворена юридична особа може обрати ставку єдиного податку, що
передбачає сплату ПДВ (третя група – 3%), лише після здійснення реєстрації платником
податку на додану вартість.
Тобто новостворена юридична особа може зареєструватися з дня державної реєстрації
як платник єдиного податку третьої групи зі ставкою 5% та не пізніше ніж за 15 днів до
початку наступного кварталу подати заяву про перехід на сплату єдиного податку за ставкою
3% (для третьої групи) та подати заяву на реєстрацію платником податку на додану вартість.
Зазначена норма передбачена абз. другим п. 183.4 ст. 183; п.п. 4 п. 293.8 ст. 293, абз.
другим п.п. 298.1.2 ст. 298 Податкового кодексу України.

Головне управління ДФС у Запорізькій області
Запорізький бізнес спрямував до держбюджету 1,8 мільярда гривень ПДВ
З початку року запорізькі компанії і підприємці сплатили до державного бюджету 1
мільярд 852 мільйони гривень податку на додану вартість. Про це повідомив в. о. начальника
Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, який наголосив, що
минулорічний рівень сплати перевищено майже на сто мільйонів.
Як зазначив керівник фіскальної служби регіону, за сім місяців частка ПДВ у загальних
надходженнях державного бюджету склала 37 відсотків. За результатами декларування
суб'єкти господарювання відзвітували про збільшення оподатковуваних операцій до
показників 2018 року на 1 мільярд 349 мільйонів гривень.
Найбільші платежі спрямували до бюджету платники м. Запоріжжя – 1 мільярд 186
мільйонів, що на 178 мільйонів більше, ніж торік. Від підприємств і приватних підприємців м.
Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів надійшло 133 мільйони, м.
Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – майже 118 мільйонів, Вільнянського,
Запорізького та Новомиколаївського районів – 103,7 мільйона, м. Токмак, Токмацького і
Чернігівського районів – понад 66 мільйонів, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та
Великобілозерського районів – 51,7 мільйона, Оріхівського та Гуляйпільського районів – 51,4
мільйона тощо.
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Станом на 1 серпня податок на додану вартість в Запорізькій області сплачують понад
десять тисяч СГД-юридичних та фізичних осіб.
Тринадцять старовинних книг залишаться в Україні
Спробу вивезення раритетних видань попередили запорізькі митники.
20 серпня у міжнародному аеропорту м. Запоріжжя під час митного оформлення
пасажирів рейсу, які відлітали до Стамбулу, громадянин США самостійно обрав для
проходження митного контролю "зелений коридор". Тим самим він засвідчив, що не
перевозить обмежені або заборонені до перевезення предмети або цінності.
Натомість після перетину "зеленої смуги" у його ручній поклажі співробітники
митниці виявили 13 старовинних книг. На видання, деякі з яких датувалися 19 століттям, у
громадянина були відсутні будь-які дозвільні документи та експертні висновки, необхідні для
переміщення через митний кордон України.
За фактом порушення порядку проходження митного контролю складено протокол за
статтею 471 Митного кодексу України. Вартість книг буде встановлено додатково.
Нагадаємо, порядок переміщення культурних цінностей регулюється статтею 373
Митного кодексу України, Законом України "Про вивезення, ввезення та повернення
культурних цінностей" та Інструкцією про порядок оформлення права на вивезення,
тимчасове вивезення культурних цінностей та контролю за їх переміщенням через державний
кордон України, затвердженою наказом Міністерства культури і мистецтв України від
22.04.2002 р. № 258.
На Запоріжжі фігуранти кримінальних справ відшкодували понад дев'ять
мільйонів гривень несплачених податків
З початку року співробітники податкової міліції фіскальної служби Запорізької області
викрили 59 злочинів у сфері економіки. За фактами ухилення від сплати податків і зборів в
особливо великих розмірах розпочато 21 кримінальне провадження.
До суду направлено 20 кримінальних проваджень, у тому числі 17 – з обвинувальним
актом, три – для звільнення осіб від кримінальної відповідальності у зв'язку з повним
відшкодуванням збитків на загальну суму 9,1 мільйона гривень.
Крім того, оперативники ліквідували діяльність "конвертаційного центру"
міжрегіонального характеру та "центру мінімізації митних платежів". За результатами
відпрацювання цих незаконних організацій та фіктивних суб’єктів господарювання стягнуто
14,2 мільйона.
За фактами легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом викрито 2 злочини. За
одним кримінальним провадженням на майно підозрюваного накладено арешт на загальну
суму 5,8 мільйона.
У сфері державних закупівель виявлено шість фактів порушення законодавства. У ході
перевірок до бюджету нараховано 5 мільйонів.
У рамках операції "Акциз" ліквідовано діяльність п'яти "підпільних цехів", які
спеціалізувалися на виробництві алкогольного фальсифікату та спирту. Із незаконного обігу
вилучено товарів підакцизної групи на загальну суму 31,4 мільйона гривень. Згідно із
судовими рішеннями конфісковано продукції загальною вартістю на суму 2,6 мільйона.
Запоріжці щомісячно сплачують 50 мільйонів гривень військового збору
З початку року з доходів запорізьких платників податків до державного бюджету
надійшло понад 350 мільйонів гривень військового збору. Як повідомив в. о. начальника
Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, сплачена сума на 53
мільйони або на 18 відсотків більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Керівник фіскальної служби області зазначив, що у регіоні щомісячні надходження
військового збору складають, в середньому, 50 мільйонів, це майже на 8 мільйонів перевищує
показник 2018 року.
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Лідери з відрахувань платежу – підприємства, установи і підприємці м. Запоріжжя, які
забезпечили майже 185 мільйонів гривень, що на 28,6 мільйона більше, ніж торік. Платники
м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів спрямували 45,2
мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – близько 32 мільйонів,
м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 23,8 мільйона, Вільнянського,
Запорізького, Новомиколаївського районів – 16,5 мільйона тощо.
Усього станом на початок серпня в Запорізькій області військовий збір сплачують 64,7
тисячі суб'єктів господарювання, у тому числі понад 16 тисяч юридичних та 48 тисяч
підприємців-фізичних осіб та громадян.
Державній податковій службі передані функції адміністрування податків
21 серпня 2019 року Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням передав
Державній податковій службі функції з реалізації державної податкової політики, державної
політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування
податкового законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску та
законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на ДПС (набуває
чинності з моменту оприлюднення).
Як зазначив керівник ДПС України Сергій Верланов, податкова має бути відкритою,
розуміти потреби підприємств і вирішувати проблеми бізнесу в рамках своїх повноважень, а
також стати місцем, де надаються сервіси.
Системні зміни, які відбуваються в ДПС направлені, перш за все, на створення
сучасної та прозорої служби, орієнтовану на потреби платників податків, а саме подальший
розвиток сервісних функцій, модернізація ІТ-сервісів та платформ.
Для бізнесу перехід від фіскальної до податкової служби проходить максимально
непомітним. Безперервність адміністрування та обслуговування платників і надалі буде
дотримано.

