Увага! З 11 вересня сплачуємо податки виключно на нові бюджетні рахунки
З метою уникнення недоїмки та податкового боргу зі сплати податків, зборів, платежів
Рубіжанське управління ДФС у Луганськійобласті області наголошує на необхідності
сплати коштів на нові реквізити рахунків (функціонують з 02.07.2018), які відкриті на
балансі центрального апарату Казначейства (МФО – 899998) в повному обсязі.
З метою запобігання втрат бюджету Казначейством було встановлено перехідний період
функціонування централізованої моделі виконання дохідної частини бюджетів, протягом
якого залишилися активними для зарахування податків, зборів, платежів, зокрема,
рахунки, які відкриті на балансі Головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві,
та будуть діяти до 11.09.2018 (старі рахунки).
Звертаємо увагу, що граничний термін перехідного періоду функціонування
централізованої моделі виконання дохідної частини бюджетів закінчується 10.09.2018
року.
З 11.09.2018 кошти, які сплачуватимуться платниками на старі рахунки, не будуть
зараховуватись до бюджетів, а повертатимуться платникам, як нез’ясовані
надходження.
Про усі нові рахунки можна дізнатися в Центрах обслуговування платників державних
податкових
інспекцій
області,
або
переглянути
їх
за
посиланням:
http://lg.sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki/.
Дохід платник єдиного податку 3-ї групи від безоплатно отриманого товару
В Рубіжанській ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області роз’яснили, що для юридичної
особи-платника єдиного податку 3-ї групи доходом є будь-який дохід, включаючи дохід
представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового
(звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або
нематеріальній формі.
Так, до суми доходу платника єдиного податку включається вартість безоплатно
отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг).
Безоплатно отриманими вважаються товари (роботи, послуги), надані платнику єдиного
податку згідно з письмовими договорами дарування та іншими письмовими договорами,
укладеними згідно із законодавством, за якими не передбачено грошової або іншої
компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг) чи їх повернення, а також товари,
передані платнику єдиного податку на відповідальне зберігання і використані таким
платником єдиного податку.
Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику
єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання
платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів
(робіт, послуг).
Якщо ціна у договорі не встановлена і не може бути визначена виходячи з його умов, вона
визначається виходячи із звичайних цін, що склалися на аналогічні товари, роботи або
послуги на момент укладення договору (ст. 632 Цивільного кодексу України).

Отже, до суми доходу юридичної особи-платника єдиного податку 3-ї групи включається
вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг) з
урахуванням звичайних цін.
Звичайна ціна – це ціна товарів (робіт, послуг), визначена сторонами договору, якщо інше
не встановлено цим Кодексом.
Якщо не доведено зворотне, вважається, що така звичайна ціна відповідає рівню ринкових
цін.
Це визначення не поширюється на операції, що визнаються контрольованими відповідно
до ст. 39 Податкового кодексу.
Під ринковою ціною розуміється ціна, за якою товари (роботи, послуги) передаються
іншому власнику за умови, що продавець бажає передати такі товари (роботи, послуги), а
покупець бажає їх отримати на добровільній основі, обидві сторони є взаємно
незалежними юридично та фактично, володіють достатньою інформацією про такі товари
(роботи, послуги), а також ціни, які склалися на ринку ідентичних (а за їх відсутності однорідних) товарів (робіт, послуг) у порівняних економічних (комерційних) умовах.
Зазначена норма визначена п.п. 14.1.71 ст. 171, п.п. 2 п. 292.1; п. 292.3; п. 292.6 ст. 292
Податкового кодексу України.
Модернізація пошукової системи Загальнодоступного інформаційно-довідкового
ресурсу
Інформаційно-довідковий департамент ДФС інформує про внесення змін у пошукову
систему Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (ЗІР), зокрема, розділів
«Запитання-відповіді з Бази знань», «Нормативні та інформаційні документи» та
підрозділу «Письмові звернення» розділу «Єдиний реєстр ІПК, Електронний кабінет,
письмові звернення».
Відтепер, скориставшись новою функціональною кнопкою «Нове у розділі», користувачі
ЗІР мають можливість в один клік здійснити вибірку та ознайомитись із запитаннямивідповідями, документами, відповідями на письмові звернення або всіма одночасно (в
залежності від обраного джерела пошуку), внесеними в ЗІР протягом останніх семи
календарних днів. Крім того, у разі необхідності ознайомлення з інформацією за
відповідним тематичним напрямом, критерії можуть бути додатково деталізовані по
обраному податку (збору, платежу, внеску), напряму пошуку, типу платника, ключовим
словам тощо.
Одночасно звертаємо увагу, що для додаткової деталізації пошуку необхідної інформації,
пошукову систему ЗІР доповнено критерієм, який дозволяє розподіляти інформацію за
типами платників (юридичні, фізичні, самозайняті особи або всі типи платників).
Нагадаємо, що скористатись ЗІР можна через офіційний веб-портал ДФС (вкладка
«Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс») або безпосередньо через
пошукову систему в Інтернет мережі, зазначивши назву ресурсу.
Докладніше про користування ЗІР можна дізнатися у розділі «Про ресурс».
Привітання кращих підприємців м.Рубіжне та Кремінського району

Днями, кращих підприємців м. Рубіжне та Кремінського району привітали Рубіжанській
міській раді та Кремінській районній
державній адміністрації. Суб’єктам
підприємницької діяльності були вручені грамоти та подяки від Рубіжанськоговиконкому
та Кремінської районної державної адміністрації, Рубіжанської ОДПІ ГУ ДФС у
Луганській області Кіровоградської обласної ради, нагороди від Кіровоградської
регіональної торгово-промислової палати, обласного відділення Українського союзу
промисловців та Кіровоградського обласного об’єднання організації роботодавців.
Традиційно нагородили кращих підприємців - сумлінних платників податків
Рубіжанської ОДПІ Головного управління ДФС у Луганській області .

від

„Впевнена, що такі успішні люди, як Ви, зможуть зробити процвітаючим й успішним наш
регіон. Хочу побажати ніколи не втрачати своєї підприємницької хватки і чуття на успіх,
постійно ставити перед собою нові цілі і неодмінно домагатися їх досягнень. Бажаю
великих доходів і розумних витрат. Ми цінуємо наші партнерські відносини та
сподіваємося на подальшу співпрацю ” – зазначила начальник Кремінського відділення
Рубіжанської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області Наталя Демків на церемонії
нагородження .
За сумлінне виконання податкових зобов'язань перед державою, високу податкову
культуру, зміцнення позитивного іміджу українського підприємництва, вагомий внесок у
розвиток підприємництва та економіки регіону отримали подяки
з нагоди Дня
підприємця директор державного підприємства
«Кремінське лісомисливське
господарство» Скляров Віктор Михайлович, генеральний директор «УКРАЇНСЬКОПОЛЬСЬКОГО Товариства з обмеженою відповідальністю "ВІКО-УКРАЇНА"Бартнік
Томаш.
Серед рубіжанських підприємців нагороди отримали приватні підприємці Смалій Валерій
Петрович та Шиндер Сергій Валерійович.
Електронні сервіси ДФС
З метою якісного обслуговування платників та забезпечення швидкого і комфортного
процесу адміністрування податків на офіційному веб-порталі ДФС України діють
електронні сервіси, якими сьогодні користуються більшість платників податків. Зокрема,
за допомогою приватної частини сервісу «Електронний кабінет платника» платник
податків зможе:







проводити звірку розрахунків платників податків з державним та місцевими
бюджетами;
заповнювати, перевіряти та подавати податкові декларації, звітність до податкової;
подавати повідомлення про технічну та/або методологічну помилку, що виявлена в
роботі електронного кабінету;
отримати інформацію про проведення документальної планової перевірки із
зазначенням дати початку проведення такої перевірки, ходу та результатів
перевірок;
отримати будь-який документ, що стосується такого платника податків та має бути
виданий йому контролюючим органом згідно із законодавством України, тощо.

Наразі
користувачі
можуть
потрапити
до
Електронного
кабінету
адресою: http://cabinet.sfs.gov.ua, а також через офіційний веб-портал ДФС.

за

Працівники Рубіжанського управління ГУ ДФС у Луганській області закликають
платників, громадян активніше користуватись електронними сервісами, адже це зручно,
швидко та значно економить час.
Період, за який наявна заборгованість з ЄСВ, не зараховується до страхового стажу
Із внесенням змін до законодавства про пенсійне забезпечення вагомого значення набув
страховий стаж. Саме наявність необхідних років страхового стажу визначає право особи
на пенсійне забезпечення.
Адже з 1 січня 2018 року для виходу на пенсію у віці 60 років необхідно мати 25 років
страхового стажу.
Кожного року кількість років страхового стажу, необхідних для призначення пенсії за
віком у 60 років, буде збільшуватися на один рік та з 1 січня 2028 року становитиме не
менше 35 років.
Страховий стаж - це період, за який сплачувались внески на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування, у розмірі не менше мінімального.
Для зарахування фізичним особам-підприємцям повного місяця до страхового стажу
необхідно сплачувати єдиний соціальний внесок в сумі, не меншій мінімального
страхового внеску (на сьогодні це 819,06 грн.), а також не забути подати річну звітність
про нарахування єдиного внеску до територіальних органів ДФС. При цьому обов’язок
сплати єдиного соціального внеску не залежить від факту отримання чи неотримання
доходу від підприємницької діяльності.
Фізичні особи-підприємці часто намагаються уникнути сплати єдиного соціального
внеску, але таким чином позбавляють себе майбутньої пенсії та інших соціальних
гарантій.
Наголошуємо, що період, за який наявна заборгованість з єдиного соціального внеску, не
буде зарахованим до страхового стажу до повного погашення боргу.
Рубіжанське управління ГУ ДФС у Луганській області звертається до платників ЄСВ з
проханням погасити наявну заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску та
вчасно і в повному обсязі сплачувати поточні зобов’язання.
Нагадуємо, що з 01.08.2018 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України
15.05.2018 №511, яким змінено форму Звіту з ЄСВ. Звітність за новими формами,
затвердженими наказом №511, подаватиметься платниками єдиного внеску з 01.09.2018 за
звітні періоди починаючи з серпня 2018 року.

