Рубіжанська ОДПІ інформує:

Роботодавці Рубіжанської ОДПІ перерахували до соцфондів майже 163 мільйона
гривень ЄСВ
За сім місяців 2018 року платники м. Рубіжне та Кремінського районів перерахували
162,9 мільйона гривень єдиного внеску. Про це повідомив в.о. начальника Рубіжанської
ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області Андрій Забровський. Темп зростання в порівнянні з
аналогічним періодом попереднього року склав 145,8 відсотків, а надходження
збільшились на 51,2 мільйона гривень.
За 7 місяців надходження до місцевих бюджетів Кремінщини зросли на 21,6
мільйонів гривень
За даними відділу моніторингу доходів та обліково-звітних систем Рубіжанської ОДПІ
ГУ ДФС у Луганській області протягом січня-липня поточного року до місцевих
бюджетів регіону надійшло майже 70 млн грн податків, зборів та інших платежів, що
контролюються ДФС. Це на 21,6 млн грн, або на 26 відсотків більше відповідного періоду
минулого року.
У ТОП-3 бюджетоформуючих для місцевих громад податкових надходжень – податок на
доходи фізичних осіб, єдиний податок та плата за землю. Наразі на них припадає понад 83
відсоток усіх податкових платежів, які спрямовуються до місцевих бюджетів.
Як і раніше, лідерство тримає податок на доходи фізичних осіб. За звітний період його
перераховано більш ніж 40,7 млн грн. Друга позиція за єдиним податком – 10,3 млн грн.
Третьою є плата за землю – 7,2 млн грн.
Майже 168 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб сплатили
платники м. Рубіжне та Кремінщини з початку .2018року
За сім місяців 2018 року до зведеного бюджету від платників податків, що перебувають на
обліку у Рубіжанській ОДПІ, надійшло 167,6 мільйонів гривень податку на доходи
фізичних осіб, що на 27,9 мільйони гривень більше у порівнянні з відповідним періодом
2017 року.
За словами заступника начальника Рубіжанського управління ГУ ДФС у Луганській
області Юрія Мельника, податок на доходи фізичних осіб залишається основним
джерелом наповнення місцевих бюджетів - його питома вага в загальних надходженнях
становить понад 66,5 відсотків. Так, з початку року місцевий бюджет отримав 125,7
мільйонів гривень ПДФО, до державного бюджету надходження склали 41,9 мільйони
гривень.
Керівник нагадав,що Законом України від 7 грудня 2017 року № 2246-VІІІ «Про
Державний бюджет України на 2018 рік» з 1 січня 2018 року встановлено місячну
мінімальну зарбітну плату у розмірі – 3723 гривень, а погодинну - 22,41 гривень.
Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов'язковою на всій
території України для підприємств усіх форм власності і господарювання та фізичних

осіб, які використовують працю найманих працівників, за будь-якою системою оплати
праці.
Рубіжанська ОДПІ: надходження земельного податку за 7 місяців 2018
року склали майже 23 мільйони гривень
Рубіжанська ОДПІ Головного управління ДФС у Луганській області інформує, що
за результатами моніторингу надходжень платежів за січень – липень поточного року
надходження плати за землю від платників міста Рубіжне та Кремінського району склали
22923,8 тис. грн, що на 1373,5 тис. гривень більше відповідного періоду минулого року.
Найбільша частина земельного податку надійшла від юридичних осіб - 200100,0
тис. гривень. Фізичні особи сплатили 2823,8 тис. грн зазначеного податку.
Рубіжанська ОДПІ нагадує, що власники землі та землекористувачі сплачують
земельний податок з дня виникнення права власності або права користування земельною
ділянкою. У разі припинення права власності або права користування земельною
ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності
або користуванні в поточному році. Громадяни несуть відповідальність за своєчасне та
повне погашення нарахованого узгодженого грошового зобов’язання. Якщо протягом 60
днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення узгоджену суму грошового
зобов’язання з плати за землю не сплачено, до порушників застосовуються
адміністративні санкції у вигляді штрафу.
Рубіжанська ОДПІ звертається до громадян з нагадуванням, що граничний термін
сплати податку за землю - 29 серпня 2018 року. Якщо податкові повідомлення - рішення
не надійшли на вашу адресу, то необхідно звернутися до Центру обслуговування
платників м. Рубіжне за адресою: вул. Менделєєва, 14б та мешканцям Кремінського
району м. Кремінна
При продовжу власної сільськогосподарської продукцію - не забудьте
отримати в сільській раді довідку
Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Кодексу, відповідно
до абзацу третього пп. 165.1.24 п. 165.1 ст. 165 якого до загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу платника податку не включаються доходи, отримані від
продажу власної сільськогосподарської продукції, що вирощена, зібрана, виготовлена,
вироблена, оброблена та/або перероблена безпосередньо фізичною особою на земельних
ділянках, наданих їй у розмірах, встановлених Земельним кодексом України для ведення
особистого селянського господарства та/або земельні частки (паї), виділені в натурі (на
місцевості), сукупний розмір яких не перевищує 2 гектари. При цьому розмір земельних
ділянок, зазначених в абзаці другому цього підпункту, а також розмір виділених в натурі
(на місцевості) земельних часток (паїв), які не використовуються (здаються в оренду,
обслуговуються), не враховуються.
Якщо розмір земельних ділянок, зазначених в абзаці третьому цього підпункту,
перевищує 2 гектари, дохід від продажу сільськогосподарської продукції підлягає
оподаткуванню на загальних підставах.
При продажу сільськогосподарської продукції (крім продукції тваринництва) її власник
має подати податковому агенту копію довідки про наявність у нього земельних ділянок,
зазначених в абзацах другому та третьому цього підпункту. Форму «Довідки про

наявність у фізичної особи земельних ділянок» та Порядок її видачі (форма № 3ДФ)
затверджено Наказом Міндоходів України від 17.01.2014 р. № 32.
Оригінал довідки зберігається у власника сільськогосподарської продукції протягом
строку позовної давності з дати закінчення дії такої довідки. Довідка видається сільською,
селищною або міською радою за місцем податкової адреси (місцем проживання) платника
податку протягом п'яти робочих днів з дня отримання відповідною радою письмової заяви
про видачу такої довідки.
При продажу власної продукції тваринництва груп 1 - 5, 15, 16 та 41 УКТ ЗЕД, отримані
від такого продажу доходи не є оподатковуваним доходом, якщо їх сума сукупно за рік не
перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати. Такі фізичні особи здійснюють
продаж зазначеної продукції без отримання довідки про наявність земельних ділянок.
У разі коли сума отриманого доходу перевищує 186150 грн., фізична особа зобов’язана
надати органу державної податкової служби довідку про самостійне вирощування,
розведення, відгодовування продукції тваринництва, що видається у довільній формі
сільською, селищною або міською радою за місцем податкової адреси (місцем
проживання) власника продукції тваринництва. Якщо довідкою підтверджено
вирощування проданої продукції тваринництва безпосередньо платником податку,
оподаткуванню підлягає дохід, що перевищує 186150 грн. Якщо таким платником податку
не підтверджено самостійне вирощування, розведення, відгодовування продукції
тваринництва, доходи від продажу якої він отримав, такі доходи підлягають
оподаткуванню ПДФО та військовим збором на загальних підставах.
Також відповідно до пп. 1.7 п. 16 1 підрозділу 10 розділу XX Перехідних положень
Кодексу звільняються від оподаткування військовим збором, зокрема доходи, що згідно з
розділом IV Кодексу не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних
осіб, крім доходів, зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.18, 165.1.25, 165.1.52 п. 165.1 ст.
165 Кодексу.
До податкової знижки на навчання включаються лише суми коштів,
сплата яких фактично підтверджена відповідним розрахунковим
документом
В Рубіжанській ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області звернули увагу, з метою
використання права на компенсацію вартості навчання один із батьків може включити до
податкової знижки на навчання лише суми коштів, сплата яких фактично підтверджена
відповідним розрахунковим документом (квитанції, касові ордери, чеки тощо), в якому
зазначено, що платіж за навчання здійснено безпосередньо особою, яка звертається за
податковим кредитом.
При цьому, у договорі про навчання повинно бути зазначено прізвище, ім’я та по
батькові особи, яка буде безпосередньо навчатися (дитини).
Право платника податку на податкову знижку, підстави для її нарахування, перелік
витрат, дозволених до включення до податкової знижки, обмеження права на її
нарахування визначені ст. 166 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №
2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ).
Відповідно до п.п. 166.3.3 п. 166.3 ст. 166 ПКУ платник податку має право включити до
податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за

наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень п. 164.6 ст.
164 ПКУ, фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати у вигляді
суми коштів, сплачених платником податку на користь вітчизняних закладів дошкільної,
позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти для
компенсації вартості здобуття відповідної освіти такого платника податку та/або члена
його сім’ї першого ступеня споріднення.
Членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення для цілей розд. IV ПКУ
вважаються її батьки, її чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, у тому числі
усиновлені (п.п. 14.1.263 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).
Законом України від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII «Про освіту» встановлено, що
договір укладається між закладом освіти і здобувачем освіти (його законними
представниками) та/або юридичною чи фізичною особою, яка здійснює оплату.
Довідково: Загальнодоступний інформаційно –довідковий ресурс (категорія 106.06.03).
Якщо отримали податкове повідомлення-рішення про сплату місцевих податків, 29
серпня - останній день його сплати
Рубіжанська ОДПІ ГУ ДФС у Луганської області нагадує.
До місцевих податків, які зараховуються до місцевих бюджетів, належить, зокрема,
податок на майно.
Податок на майно складається: - з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки; - транспортного податку; - плати за землю.
Якщо фізична особа є власником нерухомого майна, загальна площа якої перевищую
пільгову, то фіскальним органом обчислюється сума податку та надсилається податкове
повідомлення-рішення.
Таке податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату податку та відповідні
платіжні реквізити надсилаються (вручаються) фізичній особі фіскальним органом за
місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим
податковим (звітним) роком, тобто до 1 липня 2018 року.
Податок на нерухоме майно сплачується фізичними особами за місцем розташування
об'єкта нерухомості протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.
Отже податок на нерухоме майно сплачується фізичними особами не пізніше 29 серпня
2018 року.
Фізичні особи, які є власниками легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не
більше п'яти років (2013 рік) та середньоринкова вартість яких становить понад 375
розмірів мінімальної заробітної плати на 1 січня податкового року (у 2018 році - понад
1,396 млн грн.) є платниками транспортного податку.
Ставка податку встановлюється у розмірі 25 тис. грн. на календарний рік.
Податкове повідомлення-рішення про сплату суми податку та відповідні платіжні
реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку фіскальним органом за місцем
його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) року.

Платник транспортного податку – власник легкового автомобіля має 60 календарних днів,
починаючи з моменту отримання відповідного повідомлення-рішення, щоб сплатити
податок.
Отже транспортний податок сплачується фізичними особами не пізніше 29 серпня 2018
року.
Облік фізичних осіб - платників земельного податку і нарахування сум податку
здійснюється фіскальними органами.
Повідомлення про нараховану суму земельного податку фіскальні органи надсилають
фізичній особі до 1 липня поточного року.
Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового
повідомлення-рішення.
Отже земельний податок сплачується фізичними особами не пізніше 29 серпня 2018 року.
Порядок сплати податків на майно визначено ст. 266, ст. 267 та ст. 269 Податкового
кодексу.
У Головному управлінні ДФС у Луганській області звертають увагу. Змінено реквізити
бюджетних рахунків для сплати податків, зборів та обов’язкових платежів.
Так, з 02.07.2018, у зв’язку зі зміною порядку відкриття дохідних рахунків, зарахування
всіх податків і зборів (на ЄСВ не розповсюджується) буде проводитися виключно через
МФО 899998 центрального апарату Державної казначейської служби України, назва банку
- Казначейство України (ЕАП). Діючі бюджетні рахунки будуть повністю закриті.
Крім того, на виконання Пріоритетних напрямів діяльності Державної казначейської
служби України на 2018 р. щодо запровадження централізованої моделі виконання
дохідної частини бюджетів внесено зміни до наказів Мінфіну України:
від 22.06.2012 р. № 758, яким затверджено Порядок відкриття та закриття рахунків у
національній валюті в органах Держказначейства України;
від 29.01.2013 р. № 43, яким затверджено Порядок казначейського обслуговування
доходів та інших надходжень держбюджету;
від 23.08.2012 р. № 938, яким затверджено Порядок казначейського обслуговування
місцевих бюджетів.
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/byudjetni-rahunki/
З 2 липня 2018 року діятимуть нові бюджетні рахунки
У Рубіжанській ОДПІ Головного управлінні ДФС у Луганській області звертають увагу.
Змінено реквізити бюджетних рахунків для сплати податків, зборів та обов’язкових
платежів.

Так, з 02.07.2018, у зв’язку зі зміною порядку відкриття дохідних рахунків, зарахування
всіх податків і зборів (на ЄСВ не розповсюджується) буде проводитися виключно через
МФО 899998 центрального апарату Державної казначейської служби України, назва банку
- Казначейство України (ЕАП). Діючі бюджетні рахунки будуть повністю закриті.
Крім того, на виконання Пріоритетних напрямів діяльності Державної казначейської
служби України на 2018 р. щодо запровадження централізованої моделі виконання
дохідної частини бюджетів внесено зміни до наказів Мінфіну України:
від 22.06.2012 р. № 758, яким затверджено Порядок відкриття та закриття рахунків у
національній валюті в органах Держказначейства України;
від 29.01.2013 р. № 43, яким затверджено Порядок казначейського обслуговування
доходів та інших надходжень держбюджету;
від 23.08.2012 р. № 938, яким затверджено Порядок казначейського обслуговування
місцевих бюджетів.
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/byudjetni-rahunki/

