Рубіжанська ОДПІ інформує :
До уваги платників податків!
З метою упередження зупинки реєстрації податкових накладних Рубіжанська ОДПІ ГУ
ДФС у Луганській області, звертає увагу платників на дотримання порядку подання
Таблиць даних.
Відповідно до вимог Порядку зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку
коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних затвердженого постановою КМУ
від 21.02.2018 №117 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації
податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових
накладних», Таблиця даних платника податку на додану вартість подається в електронній
формі засобами електронного зв’язку, визначеними ДФС, за встановленою формою згідно
з додатком 3 даного 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.
Відповідно до п. 31 Таблиця даних платника податку подається із поясненням, в якому
зазначається діяльність, із можливим посиланням на податкову та іншу звітність платника
податку.
Отримали від роботодавця безоплатно майно – зобов’язані сплатити ПДФО та
військовий збір
В Рубіжанській ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області повідомили, що об’єктом
оподаткування фізичної особи – резидента є загальний місячний (річний)
оподатковуваний дохід, до якого включається дохід, отриманий платником податку на
доходи фізичних осіб (далі – платник ПДФО) як додаткове благо (крім випадків,
передбачених ст. 165 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VІ зі змінами та
доповненнями (далі – ПКУ) у вигляді вартості безоплатно отриманих товарів (робіт,
послуг), визначеної за правилами звичайної ціни, а також суми знижки звичайної ціни
(вартості) товарів (робіт, послуг), індивідуально призначеної для такого платника ПДФО.
Під час нарахування (надання) доходів у будь-якій негрошовій формі базою оподаткування
ПДФО є вартість такого доходу, розрахована за звичайними цінами, правила визначення
яких встановлені згідно з ПКУ, помножена на коефіцієнт, який обчислюється за такою
формулою:
К = 100 : (100 - Сп), де К – коефіцієнт; Сп – ставка ПДФО, встановлена для таких
доходів на момент їх нарахування.

Окрім того, дохід, отриманий платником ПДФО у вигляді додаткового блага, є об’єктом
оподаткування військовим збором за ставкою 1,5%.
Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь
платника ПДФО, зобов’язаний утримувати ПДФО та військовий збір із суми такого
доходу за його рахунок, використовуючи відповідні ставки ПДФО і військового збору.
Отже, якщо роботодавцем працівнику безоплатно передається майно, то його вартість
включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу працівника як
додаткове благо та оподатковується ПДФО та військовим збором на загальних підставах
за ставками 18 % та 1,5 %.
Вищевказані норми передбачені пп. 163.1.1 ст. 163, пп. 164.2.17 «е», п. 164.5 ст. 164, пп.
168.1.1 ст. 168, пп. 1.2 п. 16¹ підрозділу 10 розділу XX ПКУ.
Шановні громадяни, до 01 серпня 2018 року сплатіть податок з доходів, які
задекларували!
Рубіжанська ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області нагадує громадянам, які подали
декларації про майновий стан і доходи за 2017 рік (далі – декларація), про обов’язок
сплати до 1 серпня року, що настає за звітним, суми податкового зобов’язання, зазначеної
в поданій податковій декларації (п. 179.7 ст. 179 Податкового кодексу України від
02.12.2010 № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ)).
Слід зазначити, що відповідно до п. 126.1 ст. 126 ПКУ у разі несплати узгодженої суми
грошового зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб за наслідками поданої річної
декларації до 1 серпня року, що настає за звітним, платник податків притягується до
відповідальності у вигляді штрафу:
► при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку
сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 10 % погашеної суми податкового боргу;
► при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати
суми грошового зобов’язання, – у розмірі 20 % погашеної суми податкового боргу.
Після спливу 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати
податкового зобов’язання, нараховується пеня (пп. 129.1.3 п. 129.1 ст. 129 ПКУ).
З початку року надходження ЄСВ Рубіжанської ОДПІ склали 139 мільйонів гривень
За словами заступника начальника Рубіжанської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області
Юрія Мельника протягом січня – червня 2018 року платниками Рубіжанської ОДПІ
забезпечені надходження єдиного соціального внеску в сумі 139047,8 тис. грн., в т. ч.
платниками м Рубіжне – 95309,3 тис. грн., платниками Кремінському району – 43738,5
тис. грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження до бюджету
зросли на 45,3 відс. або майже на 43336,1 тис. гривень. У червні поточного року надійшло
до бюджету 29129,8 тис. гривень ЄСВ.
Юрій Мельник звернув увагу ,що з 26 червня 2018 року набули чинності зміни до
Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від
20.04.2015 № 449 (наказ Міністерства фінансів України від 04.05.2018 № 469,
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 травня 2018 року за № 645/32097).

Ця Інструкція визначає процедуру нарахування і сплати єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування страхувальниками, нарахування і
сплати фінансових санкцій, стягнення заборгованості зі сплати страхових коштів
органами доходів і зборів.
Відповідно до змін розширено перелік платників єдиного внеску, зокрема, з 01.01.2018
платниками єдиного внеску визначено членів фермерського господарства.
Також змінено звітні форми – таблиця 1 Додатка 4 «Звіт про суми нарахованої заробітної
плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих
осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» та Додаток 5 «Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та
суми нарахованого єдиного внеску» (створено уніфіковану форму для платників єдиного
внеску визначених пунктами 4, 5, 51 частини першої статті 4 Закону України № 2464).
Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування розміщена на офіційному веб-порталі ДФС у розділі
«Законодавство>ЄСВ>Накази» за посиланням:
http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/ediniy-vnesok-na-zagalnoobovyazkove-/-nakazi/72943.html.

