Рубіжанська ОДПІ інформує
Відсутність об’єкта оподаткування рентною платою за спеціальне використання
води у первинного водокористувача
В Рубіжанській ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області роз’яснили,що для первинного
водокористувача наявність діючого дозволу на спеціальне водокористування визначає
його обов’язок подавати до контролюючого органу за основним або неосновним місцем
обліку податкової декларації з рентної плати разом з Додатком (ами) 5 (в частині рентної
плати за спеціальне використання вод), у тому числі при відсутності об’єкта
оподаткування у деяких звітних (податкових) періодах. При цьому нормами Податкового
кодексу України не передбачено подавати до контролюючого органу первинним
водокористувачем заяви про відсутність об’єкта оподаткування рентною платою за
спеціальне використання води у звітному періоді.
Для суб’єкта господарювання, у якого закінчився термін дії дозволу на спеціальне
водокористування або при його анулюванні та припиненню використання води (тобто
об’єкт оподаткування відсутній), останнім податковим періодом, за який подається
декларація разом з Додатком (ами) 5 (в частині рентної плати за спеціальне використання
вод), є звітний період, у якому закінчився термін дії дозволу на спеціальне
водокористування.
Нагадаємо: порядок обчислення платниками податкових зобов’язань з рентної плати за
спеціальне використання води визначено пунктом 255.11 ПКУ.

Новації в сфері застосування реєстрації розрахункових операцій (eReceipt)
Днями в Кремінському відділенні Рубіжанської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області
відбувся черговий сеанс телефонного зв'язку «гаряча лінія» на тему «Новації в сфері
застосування реєстрації розрахункових операцій (e-Receipt)». На запитання платників
податків, які цього дня зателефонували, відповіла начальник Кремінського відділення
Рубіжанської ОДПІ Наталя Демків .
Пропонуємо до уваги найбільш актуальні питання, з якими абоненти звертались на
«гарячу лінію»:

Питання: Які зміни очікують бізнес щодо РРО, дозволять спростити та здешевити
процес, а також покращити умови ведення господарської діяльності?
Відповідь: реалізація експериментального проекту триватиме до 31 грудня 2019 року, під
час якого буде досліджено інноваційні розробки, новітні моделі програмних та/або
програмно-технічних комплексів, можливість їх застосування для здійснення
розрахункових операцій, прийнято рішення щодо доцільності їх впровадження у
промислову експлуатацію та подальшого застосування суб’єктами господарювання.
Зазначене сприятиме популяризації використання відповідних комплексів бізнесом у
зв’язку з тим, що використання окремих моделей надасть можливість здійснювати
віддалений контроль за розрахунками та обігом товарів на підприємстві.

Таке рішення створить передумови для демонополізації ринку засобів для реєстрації
розрахункових операцій, спростить умови їх введення в експлуатацію та використання,
зменшить витрати підприємців на їх придбання та обслуговування.

Питання: Які особливості є у новому програмному забезпеченні?
Відповідь:-виконання розрахункової операції та передачі контрольно-звітної інформації
до системи обліку даних в режимі реального часу;
- друкування розрахункових та інших звітних документів;
- збереження даних про опис товарів, фіскальної інформації, даних, на основі яких
формуються розрахункові документи та звіти про розрахункові операції;
- використання електронно-цифрового підпису з дотриманням вимог Закону України «Про
електронний цифровий підпис» для здійснення технологічних операцій;
- використання технології, розробленої Національним банком України, або електронноцифрового підпису з дотриманням вимог Закону України «Про електронний цифровий
підпис» для захисту від підміни та модифікації даних реєстраторів.

Питання:Що передбачає інноваційна система e-Receipt?
Відповідь: інноваційна система реєстрації та обліку РРО – e-Receipt, розроблена ДФС
України, передбачає оnline реєстрацію пристроїв (персональні комп’ютери, планшети,
смартфони) без подання до контролюючих органів будь-яких паперових документів та не
потребуватиме абонентської плати за користування нею.
Е-Receipt може бути встановлена та підтримуватиметься будь-яким пристроєм.
Ця система передбачає програмне забезпечення для платника (продавця), покупця та ДФС
України, а також буде інтегрована з «Електронним кабінетом».
Всі кейси цієї системи безкоштовні для її користувачів та не потребують абонентської
плати за користування.
На всі питання були надані вичерпні фахові відповіді.

У січні-липні 2018 року Центрами обслуговування платників Рубіжанської ОДПІ
ГУ ДФС у Луганській області надано понад 8,5 тисяч адміністративних послуг
Основним завданням Рубіжанської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області є здійснення
сервісного обслуговування платників податків.
За 7 місяців 2018 року Центром обслуговування платників Рубіжанської ОДПІ надано
8507 адміністративних послуг.
Найбільш запитуваними з них є:

- послуги з видачі реєстраційного номера облікової картки платника - 4172 послуги,
- видача відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми
виплачених доходів та утриманих податків – 2118 послуг;
- реєстрація книг обліку доходів і витрат платникам єдиного податку - 529 послуг;
- видача довідки про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, що
контролюються органами державної фіскальної служби-424;
- реєстрація книг обліку розрахункових операцій -448;
- надання витягів з реєстру єдиного послуги; податку – 316
- реєстрація платників єдиного податку – 218 послуг;
- реєстрація реєстратора розрахункових операцій -148;
- отримання відмітки в паспорті громадянина України про наявність права здійснювати
будь-які платежі за серією та номером паспорта – 7 послуги.
Нагадуємо, що Центри обслуговування платників Рубіжанської ОДПІ ГУ ДФС у
Луганській області знаходиться за адресою: м. Рубіжне, вул. Менделєєва,14б; Центр
обслуговування платників Кремінського відділення Рубіжанської ОДПІ ГУ ДФС у
Луганській області знаходиться за адресою : м. Кремінна, вул. Центральна, 10.
Від платників м. Рубіжне та Кремінського району до держбюджету надійшло 11,4
мільйонів гривень військового збору
З початку року платники міста Рубіжне та Кремінського району до державного бюджету
перерахували 11365,8 тисяч гривень військового збору.
Як наголосив в.о начальник Рубіжанської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області Андрій
Забровський, надходження зросли порівняно з аналогічним періодом минулого року на
4069,7 тисяч.
Найбільші суми забезпечили рубіжанські платники – 7558,4 тисячі грн.,суб'єкти
господарювання Кремінського району спрямували до бюджету 3807,4 тисяч и гривень.
У Рубіжанській ОДПІ Головного управління ДФС у Луганській області нагадують.
З 2 липня 2018 року змінилися реквізити бюджетних рахунків для сплати податків, зборів
та обов’язкових платежів.
Наказом Державної казначейської служби України від 27.06.2018 №216 було встановлено
перехідний період з 02.07.2018 до 11.09.2018. В цей період одночасно діють рахунки, які
були відкриті до 02.07.2018 та після 02.07.2018.
Але після закінчення перехідного періоду, починаючи з 11 вересня 2018 року почнуть
діяти виключно нові рахунки, відкриті з 02.07.2018.
Всі кошти, які будуть надходити на рахунки, відкриті до 02.07.2018 будуть повертатися
платникам, у зв'язку з закриттям цих рахунків.
Нагадуємо: з оновленими рахунками можна ознайомитися в Центрах обслуговування
платників за місцем обліку та на субсайті Головного управління ДФС у Луганській
області у банері «Бюджетні рахунки» або за посиланням: http://lg.sfs.gov.ua/byudjetnirahunki/.
До уваги платників рентної плати за спеціальне використання води!

Рубіжанська ОДПІ ГУ ДФС у Луганськійй області звертає увагу платників, що ДФС
України з метою надання методологічної допомоги у вирішенні питань при
адмініструванні рентної плати за спеціальне використання води (далі – Рентна плата)
листом від 14 серпня 2018 року № 25068/7/99-99-12-03-04-17 «Про адміністрування
рентної плати за спеціальне використання води» (далі – лист № 25068) повідомлила про
те, що розширені податкові консультації від 03 серпня 2018 року № 3415/6/99-99-12-0203-15/ІПК та № 34166/99-99-12-02-03-15/ІПК щодо визначення об’єкта оподаткування
Рентною платою та її справляння розміщені на офіційному веб-порталі ДФС України
(cabinet.sfs.gov.ua/registers/ipk).
З листом № 25068 можливо ознайомитись на офіціфіційному веб-порталі ДФС України за
посиланням:http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/72995.html
Питання з « Гарячої лінії».
На запитання платників податків, які зателефонували на черговий сеанс телефонного
зв'язку «гаряча лінія», відповіла начальник відділу обслуговування платників Антоніна
Куценко.Надаємо одне з них.
Питання: Юридична особа порушила умови застосування спрощеної системи
оподаткування. Які наслідки?
Відповідь:Платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату інших податків і
зборів, визначених Податковим кодексом, у таких випадках та в строки:
- у разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу
платниками єдиного податку третьої групи - з першого числа місяця, наступного за
податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;
- у разі застосування платником єдиного податку іншого способу розрахунків, ніж в
грошовій формі (готівковій та/або безготівковій), - з першого числа місяця, наступного за
податковим (звітним) періодом, у якому допущено такий спосіб розрахунків;
- у разі здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему
оподаткування,
або
невідповідності
вимогам
організаційно-правових
форм
господарювання - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом,
у якому здійснювалися такі види діяльності або відбулася зміна організаційно-правової
форми;
- у разі здійснення видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників єдиного податку, - з
першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому
здійснювалися такі види діяльності;
- у разі наявності податкового боргу на кожне перше число місяця протягом двох
послідовних кварталів - в останній день другого із двох послідовних кварталів.
Крім того, платники єдиного податку можуть самостійно відмовитися від спрощеної
системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, з першого
числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому подано заяву щодо
відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших
податків і зборів.

Для відмови від спрощеної системи оподаткування суб’єкт господарювання не пізніше
ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року) подає до
контролюючого органу заяву.
Зазначена норма передбачена п.п. 298.2.1 - п.п. 298.2.3 ст. 298 Податкового кодексу
України.

