Рубіжанська ОДПІ інформує:
Спілкування за «круглим столом» з представниками бізнесу
На протязі червня керівництвом Рубіжанської ОДПІ Головного управління ДФС у
Луганській області (далі – ОДПІ) були проведено два заходи з представниками бізнесу м.
Рубіжне та Кремінського району . За «круглим столом» та на особистій зустрічі
платникам було доведено про переваги електронних сервісів Державної фіскальної
служби України та про зміну з 2 липня поточного року бюджетних рахунків для сплати
податків до державного та місцевих бюджетів.
Посадовці переконували платників перейти на подання звітності в електронній формі та
надали детальні роз’яснення, як це здійснити практично.
Крім того з платниками обговорювали питання легалізації трудових відносин та
порядок заповнення та подання Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого
(сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (далі - податковий
розрахунок) та звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування.
До уваги учасників заходів також були надані роз’яснення щодо застосування РРО
в тому числі при реалізації технічно складних побутових товарів, що підлягають
гарантійному ремонту.
В рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!» були наданні роз’яснення щодо права
фізичної особи, яка зареєстрована у Державному реєстрі, на отримання у Державному
реєстрі відомостей про себе. Відповідно до Положення про реєстрацію фізичних осіб у
Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, затвердженого наказом МФУ від
29.09.2017 №822, відомості з Державного реєстру є документом, який безоплатно
надається контролюючим органом за зверненням фізичної особи (представника) щодо
отримання відомостей про себе, в тому числі через Електронний кабінет платника.
Під час зустрічей фахівці відповіли на численні питання присутніх
Платники Рубіжанської ОДПІ підтримали армію майже на 7,6 млн гривень
З початку року платниками Рубіжанської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області до
Державного бюджету направлено 7549,8 тис. грн. військового збору, що більше
минулорічних показників аналогічного періоду на 55,8 відс.
Серед основних чинників позитивної динаміки сплати військового збору – зростання
фонду оплати праці, результати заходів щодо легалізації найманих працівників, адже, як
відомо, військовий збір сплачується з легальних доході ОДПІ ГУ ДФС у Луганській в. повідомила начальник відділу обслуговування платників Рубіжанської ГУ ДФС у
Луганській області Антоніна Куценко.
Нагадаємо, що військовим збором оподатковуються доходи у формі заробітної плати,
інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які
виплачуються платнику у зв’язку з трудовими відносинами. Ставка військового збору
складає 1,5 відсотка від об'єкту оподаткування.
Нагадуємо про щорічну сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки та земельного податку

Рубіжанська ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області нагадує громадянам, про щорічне
обчислення суми податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за 2017 рік,
та земельного податку за 2018 рік.
Це стосується громадян які мають у власності об’єкти житлової та/або нежитлової
нерухомості (квартири/частки загальна площа яких перевищує 60м2, будинків/їх часток,
загальна площа яких перевищує 120м2, різних типів житлової нерухомості, загальна
площа яких перевищує 180м2), та являються власниками та землекористувачами
земельних ділянок. Термін сплати зазначених податків до 30серпня 2018 року.
Варто зазначити, що за несвоєчасну сплату податку фізичній особі нараховується
штраф та пеня в залежності від кількості днів затримки сплати.
Перевірку достовірності реєстраційного номера облікової картки платника податків
здійснює тільки ДФС
Відносини у сфері реєстрації та обліку фізичних осіб у Державному реєстрі
фізичних осіб - платників податків (далі - Державний реєстр) регулюються положеннями
Податкового кодексу України (далі - Кодекс) та Положенням про реєстрацію фізичних
осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 822, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 25.10.2017 за № 1306/31174 (далі - Положення).
Відповідно до пункту 63.5 статті 63 глави 6 Розділу II Кодексу всі фізичні особи платники податків реєструються у контролюючих органах шляхом включення відомостей
про них до Державного реєстру.
Статтею 70 глави 6 Розділу II Кодексу встановлено, що порядок формування
реєстраційного номера та форма документа, що засвідчує реєстрацію у Державному
реєстрі, визначаються та затверджуються центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
Розділом ХIII Положення, визначено структуру реєстраційного номера облікової
картки платника податків:
ХХХХХNNNNК, де: ХХХХХ - порядковий номер реєстрації дня народження фізичної
особи (для однієї дати народження може бути надано два і більше порядкових номерів);
NNNN - порядковий номер облікової картки; К - контрольний розряд.
У разі виявлення помилок, порушень чи неточностей щодо внесення прізвища,
імені, по батькові, дати чи місця народження, місця проживання тощо, допущених при
реєстрації фізичної особи у Державному реєстрі, виправлення даних здійснюється шляхом
внесення змін до Державного реєстру. Після виправлення помилок реєстраційний номер
облікової картки платника податків не змінюється.
Підтвердженням достовірності реєстраційного номера облікової картки платника
податків є документ, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі Картка платника податків, або дані про такий номер з Державного реєстру, внесені до
паспорта відповідно до пункту 10 розділу VII Положення.
Перевірку достовірності формування реєстраційного номера облікової картки
платника податків здійснює виключно ДФС. Інші державні органи, установи та організації

не мають повноважень надавати висновки щодо дійсності або його відповідності даті
народження або статі, витребувати додаткові підтвердження або вимагати чи
рекомендувати здійснити заміну такого номера.
Заміна реєстраційного номера облікової картки платника податків може мати
негативні наслідки як для ведення Державних реєстрів, до яких він включається, так і для
самих громадян (наприклад для персоніфікованого обліку в Пенсійному фонді України,
при оформленні субсидій), у тому числі при укладенні договорів (оформленні спадщини,
кредитів, нерухомого майна, земельної ділянки, транспортних засобів, тощо).
Так, відповідно до пункту 70.12 статті 70 Кодексу реєстраційний номер облікової
картки платника податків використовуються органами державної влади та органами
місцевого самоврядування, юридичними особами незалежно від організаційно-правових
форм, включаючи установи Національного банку України, банки та інші фінансові
установи, біржі, особами, які провадять незалежну професійну діяльність, фізичними
особами - підприємцями, а також фізичними особами в усіх документах, які містять
інформацію про об'єкти оподаткування фізичних осіб або про сплату податків.
До уваги платників ПДВ щодо роботи Єдиного реєстру податкових накладних!
Рубіжанська ОДПІ звертає увагу, що ДФС відповідно до пункту 3 Порядку ведення
Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 29.12.2010 № 1246 та з урахуванням розпорядження Кабінету Міністрів
України «Про перенесення робочих днів у 2018 році» від 11.01.2018 № 1-р, інформує про
роботу Єдиного реєстру податкових накладних (далі – ЄРПН) у червні 2018 року.
23 червня (субота) та 30 червня (субота) 2018 року вважаються операційними днями,
протягом яких здійснюватиметься прийняття від платників податку податкових накладних
та/або розрахунків коригування для реєстрації в ЄРПН. Операційний день триває з 8-ї до
20-ї год. Підтвердженням про прийняття податкової накладної до ЄРПН є квитанція, дата
та час зафіксовані у квитанції є датою та часом надання податкової накладної в
електронному вигляді до ДФС.
28 червня (четвер), 29 червня (п’ятниця) та 1 липня (неділя) 2018 року є святковими та
вихідними днями, які не вважаються операційними днями та протягом яких ЄРПН не
функціонуватиме.
Беручи до уваги граничні терміни для реєстрації податкових накладних та розрахунків
коригування в ЄРПН, визначені Податковим кодексом України, без застосування
штрафних санкцій, рекомендуємо завчасно надсилати податкові накладні, розрахунки
коригування для реєстрації в такому реєстрі з урахуванням вихідних, святкових та
неробочих днів у червні 2018 року, а також тривалості операційного дня.
При сплаті податків обов’язково зверніть увагу на РЕКВІЗИТИ РАХУНКІВ
У зв’язку з тим, що з 2 липня починають діяти НОВІ БЮДЖЕТНІ РАХУНКИ,
звертаємо увагу громадян, які отримали від органів ДФС повідомлення про нараховану
суму земельного податку, податку на нерухомість і транспортного податку.
Отже, до 27 червня включно повинні сплачувати за тими реквізитами, що вказані у
повідомленнях. А, починаючи з 2 липня 2018 року, переказувати кошти потрібно за
новими бюджетними рахунками.

Нагадуємо, що повний перелік оновлених бюджетних рахунків розміщений на субсайті
Територіальних органів ДФС у Луганській області : http:// lg.sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki/.

Місцеві бюджети Луганщини отримали у своє розпорядження понад 1 мільярд
гривень
Протягом січня-травня 2018 року до загального та спеціального фондів місцевих
бюджетів надійшло 1 млрд 65 млн гривень. Про це повідомили у Головному управлінні
ДФС у Луганській області.
Надходження доходів загального фонду місцевих бюджетів Луганщини склали 1
млрд 45 млн гривень податків та зборів. Темп росту надходжень до відповідного періоду
2017 року склав 5,6 відсотка, що у грошовому виразі становить понад 55,8 млн гривень.
Важливо, що зростання надходжень досягнуто з усіх бюджетоутворюючих податків.
Зокрема, за результатами наповнення бюджетів громад 764,8 млн гривень отримано
за рахунок сплати податку на доходи фізичних осіб, що у порівнянні з 5 місяцями
минулого року більше на 29,2 млн гривень. Сплату єдиного податку представники малого
бізнесу забезпечили в розмірі 127,8 млн гривень, що перевищує минулорічний результат
на 22 млн гривень.
Додаткові кошти, які отримали територіальні громади Луганщини у своє
розпорядження, дозволять у фінансовому плані вирішити чимало питань, які стосуються
їх соціального та інфраструктурного розвитку.
Головне управління ДФС у Луганській області
Виявили невраховані суми: подайте уточнюючу декларацію для реалізації
свого права на податкову знижку
У Головному управлінні ДФС у Луганській області повідомили. Якщо були
виявлені документально підтверджені суми, що не були враховані при поданні річної
податкової декларації, для реалізації свого права на податкову знижку платник податку
може подати уточнюючу декларацію до 31 грудня включно наступного за звітним
податкового року, оскільки право на податкову знижку надається лише за наслідками
звітного податкового року.
Нагадаємо: відповідно до підпункту 166.1.1 Податкового кодексу України платник
податку має право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року.
Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум
відображаються платником податку у річній податковій декларації, яка подається по 31
грудня включно наступного за звітним податкового року (підпункт 166.1.2 ПКУ).
Якщо платник податку не скористався правом на нарахування податкової знижки
за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не
переноситься (підпункт 166.4.3 ПКУ).
Головне управління ДФС у Луганській області
Фізична особа, яка зареєстрована у Державному реєстрі, має право отримати
наявні у Державному реєстрі відомості про себе
Головне управління ДФС у Луганській області інформує. Відповідно до Положення
про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків,
затвердженого наказом МФУ від 29.09.2017 №822, відомості з Державного реєстру є
документом, який безоплатно надається контролюючим органом за зверненням фізичної
особи (представника) щодо отримання відомостей про себе.
Для отримання відомостей з Державного реєстру фізична особа звертається
особисто або через представника до контролюючого органу за своєю податковою адресою
(місцем проживання), подає документ, що посвідчує особу, та заяву за формою № 10ДР.
Представник додає до заяви за формою № 10ДР довіреність, засвідчену в нотаріальному

порядку, на отримання відомостей з Державного реєстру, документ, що посвідчує особу
такого представника, та ксерокопію (з чітким зображенням) документа, що посвідчує
особу довірителя.
Контролюючий орган протягом трьох робочих днів з дня звернення фізичної особи
(представника) надає відомості з Державного реєстру.
Фізичні особи - громадяни України, які не мають постійного місця проживання в
Україні або тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання, можуть
звернутися за отриманням відомостей з Державного реєстру до будь-якого
контролюючого органу. У такому разі строк видачі відомостей може бути продовжено до
п’яти робочих днів.
Також отримати відомості з Державного реєстру можливо через Електронний
кабінет платника.
Головне управління ДФС у Луганській області
Поповнення рахунку в СЕА ПДВ: заповнюємо платіжку
У Головному управлінні ДФС у Луганській області розповіли. При заповненні
реквізитів отримувача у платіжних дорученнях у разі перерахування коштів з власного
поточного рахунка на електронний рахунок у Системі електронного адміністрування
(СЕА) ПДВ:
у полі «Отримувач» зазначається найменування платника ПДВ;
у полі «Код» необхідно зазначити податковий номер платника ПДВ, за яким
ведеться облік у контролюючих органах;
у полі «Банк отримувача» зазначається «Казначейство України (ел. адм. подат.)»;
у полі «Код банку» зазначається «899998»;
у полі «№ рахунка» необхідно зазначити номер рахунка, вказаний в електронному
повідомленні або отриманий в Центрі обслуговування платників за основним місцем
обліку.
Відповідно до пункту 3.8 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в
національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України
від 21 січня 2004 року № 22 реквізит «Призначення платежу» платіжного доручення
заповнюється платником так, щоб надавати повну інформацію про платіж та документи,
на підставі яких здійснюється перерахування коштів отримувачу. Повноту інформації
визначає платник з урахуванням вимог законодавства України.
У разі перерахування коштів з власного поточного рахунка на електронний рахунок
у СЕА ПДВ у полі №4 друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу в
довільній формі. Наприклад: «перераховано з власного поточного рахунка на електронний
рахунок».
Нагадаємо: згідно з п. 4 Порядку електронного адміністрування податку на додану
вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року
№ 569 зі змінами та доповненнями рахунок у системі електронного адміністрування
податку – рахунок, відкритий платнику податку в Казначействі, на який таким платником
перераховуються кошти у сумі, необхідній для досягнення розміру суми податку, на яку
платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки
коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, а також у сумі, необхідній для
сплати узгоджених податкових зобов’язань з податку.
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ФОП платник єдиного податку надає в оренду майно: особливості
У Головному управлінні ДФС у Луганській області розповіли. Фізична особа, якій
належить нерухоме майно (житлового або нежитлового призначення), загальна площа
якого не перевищує норми, встановлені підпунктом 291.5.3 Податкового кодексу України,
не має права надавати одну частину нерухомого майна в оренду як фізична особа – не

суб’єкт господарювання, а іншу частину як ФОП на спрощеній системі оподаткування.
Така фізична особа може надавати нерухоме майно (житлового або нежитлового
призначення) в оренду як ФОП на спрощеній системі оподаткування або як фізична особа
– не суб’єкт господарювання.
Нагадаємо: відповідно до підпункту 291.5.3 ПКУ не можуть бути платниками
єдиного податку, зокрема, ФОП, які надають в оренду:
- житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 100
квадратних метрів;
- нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких
перевищує 300 квадратних метрів.
Згідно із п.1 ст.320 Цивільного кодексу України власник має право
використовувати своє майно для здійснення підприємницької діяльності, крім випадків,
встановлених законом. Вказане положення також стосується використання майна, яке
надається в оренду підприємцем на спрощеній системі оподаткування.
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