Рубіжанська ОДПІ інформує:

За 2017 року до місцевих громад м. Рубіжне та Кремінського району
надійшло майже 40,5 млн грн. плати за землю
Як повідомив
в.о. начальника Рубіжанської ОДПІ ГУ ДФС у
Луганській області Андрій Забровський – за 2017 року власники та орендарі
земельних ділянок Рубіжанської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області
поповнили місцевий бюджет на 40452,5 тис., що перевищує показник
аналогічного періоду минулого року на 3947,2 тис. грн. (110,8відс.). Зокрема,
у грудні 2017 року платниками сплачено 3217,8 тис. грн.
Плата за землю стабільно забезпечує місцеві громади надходженнями і
складає майже 14 відс. в загальній сумі надходжень до місцевого бюджету.
Вагому частину надходжень плати за землю, а саме 84,9відс. сплачено
юридичними особами, від них до бюджету надійшло 34053,9тис. гривень. Ще
6398,6 тис. грн. сплачено фізичними особами. Проти аналогічного періоду
2016 року спостерігається перевищення плати за землю на 3147,0 тис. грн.
юридичними особами та на 800,2 тис. грн. фізичними особами.
Керівник нагадав що, плата за землю включає в себе два види обов’язкових
платежів – земельний податок та орендну плату. Перший сплачують
власники землі та землекористувачі, другий – орендарі земельних ділянок, як
фізичні, так і юридичні особи.
Рубіжанськими платники забезпечена позитивна динаміка податкових
надходжень
За 2017 рік до Зведеного бюджету від платників м. Рубіжне надійшло 279,5
млн грн., приріст від минулорічних надходжень становить 71,2 млн грн., або
34,2 відсотка.
Надходження по єдиному соціальному внеску склали 130,6 млн грн.,що
більше минулорічних показників на 24,2 млн грн. ,або на 22,7 відсотка .
До місцевого бюджету рубіжанськими платниками направлено 185,3
млн грн.,що перевищує минулорічні показники на 46,4 млн грн.,або на 33,4
відсотка.
Найбільша питома вага в структурі надходжень до місцевого бюджету
належить податку з доходів фізичних осіб майже 70 відсотків - 129,4 млн
грн., далі йдуть наступні надходження плати за землю-27,3 млн грн., єдиного
податку-15,7млн грн.,акцизного податку 4 млн грн .

Доходи отримані за репетиторські послуги необхідно задекларувати
У Рубіжанській ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області наголошують, що
вчителі та викладачі, які у минулому році надавали репетиторські послуги,
проте не були зареєстровані як фізичні особи - підприємці, зобов’язані
включити суму таких доходів до загальногорічного оподатковуваного доходу
та задекларувати їх шляхом подання до фіскальної служби декларації про
майновий стан і доходи.
Відповідно до п.п. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України дохід з
джерелом їх походження з України – будь-якийдохід, отриманий
резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх на
території України. Зробити це слід до 1 травня 2018 року за місцем реєстрації
декларанта.
Доходи від репетиторства відповідно до п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу
України оподатковуються податком на доходи фізичних осібза ставкою 18
відсотків. Також із вказаних доходів справляється військовий збір за ставкою
1,5 відсотки.
Репетиторські послуги ― це зокрема підготовка дітей до школи, вступу до
навчальних закладів, незалежного тестування, навчання з будь-яких
предметів, написання рефератів, виконання контрольних, курсових та
дипломних робіт.
Кожен із декларантів має право отримати у Центрі обслуговування платників
за місцем свого проживання безоплатну консультацію щодо порядку
заповнення декларацій і допомогу при її заповненні. Керівництво ОДПІ
закликає громадян, які надають послуги з репетиторства, висловити свою
громадянську позицію - подати вчасно декларацію та сплатити податки.

Договір про визнання електронних документів укладають згідно з
порядком
Наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 №557 затверджено
Порядок обміну електронними документами з контролюючими органами
(далі – Наказ №557).

Основними
організаційно-правовими
засадами
Порядку
обміну
електронними документами з контролюючими органами (далі – Порядок)
визначено:
- електронний документообіг здійснюється на підставі Договору про
визнання електронних документів (далі – Договір), який укладається шляхом
приєднання платника до Договору на підставі заяви про приєднання, що
надсилається платником до контролюючого органу в електронному вигляді;
- договори та пов’язані з ними повідомлення про надання інформації щодо
електронного цифрового підпису (ЕЦП), які станом на день набрання
чинності наказом є чинними, продовжують діяти до виникнення визначених
Порядком підстав;
- електронні документи, що надходять до контролюючих органів від
суб’єктів електронного документообігу на підставі діючих Договорів,
приймаються до обробки;
- фізичні особи, які не є самозайнятими особами, автоматично вважаються
суб’єктами електронного документообігу та мають право подавати
електронні документи до контролюючих органів виключно з використанням
ЕЦП.
Платник створює Заяву про приєднання до Договору в електронному вигляді.
Підписувач (в особі якого платник приєднується до Договору) завершує
створення Заяви про приєднання до Договору накладенням ЕЦП.
Підписувачем Заяви про приєднання до Договору має бути особа, яка згідно з
даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр) є
керівником. За наявності електронної печатки на Заяву про приєднання до
Договору спочатку накладається ЕЦП, після нього - електронна печатка.
Підписана Заява про приєднання до Договору шифрується з дотриманням
вимог до форматів криптографічних повідомлень, затверджених в
установленому законодавством порядку, та направляється протягом
операційного дня у визначеному форматі (стандарті) засобами
телекомунікаційного зв’язку до контролюючого органу за основним місцем
обліку автора.
Усі реквізити Заяви про приєднання до Договору обов’язкові для заповнення.
У випадку їх відсутності Заява про приєднання до Договору до розгляду не
приймається, формується перша квитанція із зазначенням причини
неприйняття та надсилається платнику (п. 2 розд. ІІІ Порядку).

Після надходження Заяви про приєднання до Договору здійснюється її
автоматизована перевірка у порядку, визначеному пп. 9 – 11 розд. II Порядку
(п. 6 розд. ІІІ Порядку).
Заява про приєднання до Договору приймається до розгляду контролюючим
органом (визначеним відповідно до п. 5 розділу ІІІ Порядку), якщо перша
квитанція не містить переліку помилок.
Згідно з п. 8 розділу ІІІ Порядку контролюючий орган, яким отримано Заяву
про приєднання до Договору, розглядає її протягом одного робочого дня.
За результатами розгляду Заяви про приєднання до Договору платник
отримує другу квитанцію про приєднання до Договору або другу квитанцію
про відмову в прийнятті Заяви про приєднання до Договору із зазначенням
причини її неприйняття.
Для надання права підпису електронних документів (крім Заяви про
приєднання до Договору) іншим особам, яким делеговано право підпису,
платник повідомляє про таких осіб контролюючий орган (визначений
відповідно до пункту 5 цього розділу) шляхом направлення повідомлення
про надання інформації щодо ЕЦП (далі - Повідомлення) в електронному
вигляді за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.
9 лютого - граничний термін подання річної звітності та сплати єдиного
внеску
В Рубіжанській ОДПІ ГУ ДФС звертають увагу,що відповідно до п. 2 розд.
ІІІ Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум
нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від
14.04.2015 № 435 із змінами та доповненнями, ФОП, у тому числі ФОП
платники ЄП, без використання праці найманих працівників, формують та
подають звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування самі за себе один раз на рік до 10 лютого
року, наступного за звітним періодом.
Звітним періодом є календарний рік.
Якщо останній день строку подання Звіту припадає на вихідний,
святковий день чи інший неробочий день, то останнім днем подання
Звіту вважається перший після нього робочий день (п. 14 розд. ІІ
Порядку № 435).
Згідно з абзацом третім частини восьмої ст. 9 Закону України від 08 липня
2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами та

доповненнями ФОП, крім ФОП платників ЄП, зобов’язані сплачувати єдиний
внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, нарахований
за календарний рік, до 10 лютого наступного року.
Пунктом першим ст. 530 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року
№ 435-IV визначено, якщо у зобов’язанні встановлений строк (термін) його
виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).
Відповідно до п.п. 49.18.5 п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу України від 02
грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями податкові
декларації подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює
календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб підприємців, – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім
календарним днем звітного (податкового) року.
Тобто, граничний термін подання Звіту та сплати ЄВ за себе ФОП, які
застосовують загальну систему оподаткування, за рік – 9 лютого.
Якщо останній день строку подання Звіту припадає на вихідний, святковий
день чи інший неробочий день, то останнім днем подання Звіту вважається
перший після нього робочий день.
Відповідне роз’яснення розміщене у категорії 301 Бази знань, що
знаходиться на сервісі «Загальнодоступний інформаційно-довідковий
ресурс»
офіційного
веб-порталу
ДФС
України
за
посиланням http://zir.sfs.gov.ua у розділі: «Актуальні питання».

З 1 січня 2018 року застосовуються оновлені форми деяких звітів
Рубіжанська ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області нагадує про запровадження
з 01.01.2018 року оновлених форм звітності.
Перелік оновлених форм звітності з 01.01.2018 року:
1) Податкова
декларація
з
транспортного
податку (форма,
затверджена наказом Мінфіну від 10.04.2015 р. №415 у редакції наказу
Мінфіну від 27.06.2017 р. №595) - ідентифікатор форми J0303602;
2) Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна
плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за формою,
затвердженою наказом Мінфіну 16.06.2015 р. №560 (у редакції наказу
Мінфіну від 23.01.2017 р. №9) - ідентифікатор форми J0602006;

3) Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва (форма,
затверджена наказом Мінагрополітики від 26.12.2011 р. №772 із змінами і
доповненнями, внесеними наказами Мінагрополітики від 22.03.2013 р. №205,
від 02.12.2015 р. №461, від 29.03.2016 р. №108, від 17.05.2017 р. №245) ідентифікатор форми J0303307;
4) Звіт
про
використання
доходів
(прибутків)
неприбуткової
організації (затверджений наказом Мінфіну від 17.06.2016 р. №553 (у
редакції наказу Мінфіну від 28.04.2017 р. №469) - ідентифікатор форми
J0101911 з додатками.
За оновленими формами звітність подається на 2018 рік.
Також що з 31.12.2017 року набрав чинності наказ Мінфіну від 06.06.2017 р.
№556, яким викладено у новій редакції форму податкової декларації про
майновий стан і доходи та інструкцію щодо її заповнення. Починаючи з
01.01.2018 р. декларація має подаватися за новою формою.
Отримували у минулому році іноземні доходи – задекларуйте їх до 1
травня

Фахівці Рубіжанської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області запрошують
громадян, які у минулому році отримували іноземні доходи, подати
Податкову декларацію про майновий стан і доходи.
Відповідно до норм Податкового кодексу України сума іноземних доходів
включається до загального річного оподатковуваного доходу платника
податку. Щоб правильно встановити суму доходів, які треба задекларувати в
національній валюті, громадянин повинен перерахувати отримані іноземні
доходи за валютним курсом Національного банку України, що діяв на
момент нарахування (отримання) таких доходів.
Нагадуємо, за підсумками 2017 року сума іноземного доходу
оподатковується податком на доходи за ставкою 18%. Військовий збір
розраховується за ставкою 1,5% об’єкта оподаткування.
У податковій декларації про майновий стан і доходи громадяни
відображають суму отриманого доходу за звітний рік та визначають
податкове зобов'язання з податку на доходи та військового збору.
Сума податку на доходи та військового збору, зазначена у податковій
декларації за 2017 рік, сплачується громадянами самостійно до 1 серпня 2018
року.

Отож, рівням, які у минулому році отримували іноземні доходи, зокрема під
час працевлаштування на сезонних роботах за кордоном, необхідно
задекларувати такі доходи та не зволікати з поданням декларації.
За несвоєчасну сплату ЄСВ передбачений штраф – 20% несплаченої
суми внеску

За словами в. о. начальника Рубіжанської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській
області, Андрія Забровського, проявом високої соціальної відповідальності
громадян, які з розумінням ставляться до умов сьогодення та до потреб
держави у забезпеченні нею соціальних гарантій для вразливих категорій
своїх громадян є своєчасна сплата єдиного соціального внеску.
Водночас, з метою створення рівних і єдиних "правил гри" в оподаткуванні
та підвищення фінансової дисципліни серед недобросовісних платників,
держава у своєму розпорядженні має дієві важелі, одним із яких є
дисциплінарна, адміністративна, цивільно-правова або кримінальна
відповідальність платників у разі несвоєчасної або не в повному обсязі
сплати єдиного внеску.
– Відповідно до ч. 12 ст. 9 Закону України № 2464 «Про збір та облік єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами
та доповненнями єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника, –
підкреслює Оксана Федорова.
Відтак варто зазначити, що згідно з п. 6 частини першої ст. 1 Закону № 2464
суми ЄСВ, своєчасно не нараховані та/або не сплачені у строки, є недоїмкою.
Штраф у розмірі 20 відсотків несплачених або несвоєчасно сплачених сум
ЄСВ накладається за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату
(несвоєчасне перерахування) ЄСВ (п. 2 частини одинадцятої ст. 25 Закону №
2464).
На суму недоїмки нараховується пеня з розрахунку 0,1 відсотка суми
недоплати за кожний день прострочення (частина десята ст. 25 Закону №
2464).
Варто зазначити, що за несплату, неповну сплату або несвоєчасну сплату
суми ЄСВ одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується ЄСВ
(авансових платежів), накладається штраф у розмірі 10 відсотків таких
несплачених або несвоєчасно сплачених сум (п. 6 частини одинадцятої ст. 25
Закону № 2464).

Крім того, за порушення порядку нарахування, обчислення і строків сплати
ЄСВ посадові особи платників несуть адміністративну відповідальність
(абзац другий частини першої ст. 26 Закону № 2464).
Згідно зі ст. 165 прим.1 Кодексу України про адміністративні
правопорушення від 7 грудня 1984 року № 8073-Х зі змінами та
доповненнями:
1. Несплата або несвоєчасна сплата ЄСВ, у тому числі авансових платежів, у
сумі, що не перевищує трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян, тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств,
установ і організацій незалежно від форми власності, ФОП або осіб, які
забезпечують себе роботою самостійно, від сорока до вісімдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
За повторне за рік вчинення таких дій – тягне за собою накладення штрафу
на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми
власності, ФОП або осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, від ста
п’ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
2. Несплата або несвоєчасна сплата ЄСВ, у тому числі авансових платежів, у
сумі більше трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – тягне
за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і
організацій незалежно від форми власності, ФОП або осіб, які забезпечують
себе роботою самостійно, від вісімдесяти до ста двадцяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
Повторне за рік вчинення таких дій – тягне за собою накладення штрафу на
посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми
власності, ФОП або осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, від ста
п’ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

