Рубіжанська ОДПІ інформує:
Про зміну прізвища та місця проживання фізичній особі слід повідомити податкову
протягом місяця з дня змін
Рубіжанська ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області нагадує, що, відповідно до п.70.7 ст.70 р.ІІ
Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями
та п.1 р.IX Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб –
платників податків, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від
10.12.2013 № 779 (далі – Положення), фізичні особи – платники податків зобов’язані
подавати контролюючим органам відомості про зміну даних, які вносяться до Облікової
картки або Повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про
наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), протягом
місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання Заяви за формою № 5ДР (додаток 11 до
Положення) або за формою № 5ДРП (додаток 12 до Положення) відповідно.
Фізичні особи подають зазначені Заяви особисто або через законного представника чи
уповноважену особу до контролюючого органу за місцем проживання, у разі зміни місця
проживання – до контролюючого органу за новим місцем проживання, або за місцем
отримання доходів, або за місцезнаходженням іншого об’єкта оподаткування (п. 2 р.IX
Положення).
Якщо Заява за формою № 5ДРП містить дані про новий паспорт фізичної особи, то така Заява
подається фізичною особою виключно особисто ( п.9 р. IX Положення). Згідно з п.3 р.IX
Положення для заповнення Заяви використовуються дані документа, що посвідчує особу
громадянина, та інших документів, які подаються у разі зміни таких даних.
Заява про зміну даних, які вносяться до Облікової картки, стосовно фізичної особи, яка не
досягла шістнадцяти років або є неповнолітньою і ще не отримала паспорта, подається одним
з батьків (усиновителем, опікуном, піклувальником) за наявності документа, що посвідчує
його особу, та свідоцтва про народження дитини (п.8, р.IX Положення).
Cлід зазначити, що фізичні особи – громадяни України, які не мають постійного місця
проживання в Україні або тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання,
отримання доходів, місцезнаходження іншого об’єкта оподаткування, можуть звернутися для
подання Заяви за формою № 5ДР або за формою № 5ДРП про зміну даних, до будь-якого
контролюючого органу, незалежно від реєстрації їх місця проживання чи перебування або
відсутності такої реєстрації.
База нарахування єдиного внеску при роботі на умовах неповного робочого дня
Фахівці Рубіжанської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області роз’яснили, що відповідно до
частини 5 статті 8 Закону України від 08.07.2010 №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями (далі –
Закон №2464) єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі –
єдиний внесок) для платників, зазначених у статті 4 Закону №2464, встановлюється у розмірі
22% до визначеної статтею 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску.
У разі, якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума єдиного внеску
розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на
місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки єдиного внеску.

При нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам з джерел не за основним місцем
роботи ставка єдиного внеску, встановлена цією частиною, застосовується до визначеної бази
нарахування незалежно від її розміру.
Пунктом 12 частини першої статті 1 Закону №2464 визначено, що основне місце роботи – це
місце роботи, де працівник працює на підставі укладеного трудового договору, де
знаходиться (оформлена) його трудова книжка, до якої вноситься відповідний запис про
роботу.
Отже у разі, якщо працівник за своїм основним місцем роботи виконує певну роботу на
умовах неповного робочого дня і при цьому за фактично відпрацьований час сума заробітної
плати становить менше законодавчо встановленого рівня, роботодавцю слід здійснювати
нарахування єдиного внеску з розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на
місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід).
За вісім місяців 2017 року до Центрів обслуговування платників при Рубіжанській
ОДПІ зафіксовано майже 90,7 тисяч звернень платників податків та громадян .
Основним завданням Рубіжанської ОДПІ є здійснення сервісного обслуговування платників
податків.
За словами в.о. начальника Рубіжанської ОДПІ Юрія Мельника, фахівцями Центрів
обслуговування платників при Рубіжанській ОДПІ у м. Рубіжне та Кремінському відділенні
Рубіжанської ОДПІ м. Кремінна за січень – серпень місяць поточного року обслужено 90685
звернень, т.ч. адміністративних послуг -6066.
За звітний період видано 3533 картки платника податків.
У зазначений період 456 платників скористалися послугою з реєстрації РРО. Також, 108
суб’єктів господарської діяльності здійснили реєстрацію книжок обліку розрахункових
операцій.
Підготовлено та видано більше 248 довідок про відсутність заборгованості з платежів до
бюджету. 433 громадян здійснили реєстрацію «єдинщиками», а 587 платників отримали
витяги з реєстру платників єдиного податку. Ще 1511платника зареєстрували книгу обліку
доходів і витрат платникам єдиного податку.
Перереєстровано в реєстрі неприбуткових установ і організацій 8 установ, та 6 неприбуткових
установ внесено до Реєстру.
Нагадуємо, що Центр обслуговування платників при Рубіжанській ОДПІ знаходиться за
адресою : м. Рубіжне, вул. Менделєєва,14 б, 1-й поверх, номер телефону (06453) 76691,
Центр обслуговування платників при Кремінському відділенні Рубіжанській ОДПІ за
адресою м. Кремінна ,вул. Центральн,10, 1-й поверх, номер телефону (06454) 31940.
Перелік документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової
накладної/розрахунку коригування
Під час проведення семінару для платників Рубіжанської ОДПІ фахівці ГУ ДФС у
Луганській області повідомили, якщо за результатами автоматизованого моніторингу
відповідності податкових накладних/розрахунків коригування (далі – ПН/РК) Критеріям
оцінки визначено, що ПН/РК відповідає умовам, визначеним пунктом 6 Критеріїв оцінки та
Вичерпному переліку документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію
податкової накладної/розрахунку коригування, затверджених наказом Міністерства фінансів
України від 13.06.2017 №567 (зареєстровано у Міністерстві юстиції України 16.06.2017 за

№753/30621), реєстрація такої ПН/РК зупиняється відповідно до вимог п.201.16 ст.201
Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VІ зі змінами та доповненнями.
З метою уникнення зупинки ПН/РК, які подано на реєстрацію до ЄРПН та свідчать про
постачання (виготовлення) товарів/послуг платником на постійній основі, такий платник
відповідно до пункту 3 Критеріїв оцінки має право надати інформацію за формою згідно з
додатком до цих Критеріїв оцінки, яка відображає специфіку господарської діяльності окремо
за кожним видом економічної діяльності, тобто Таблицю даних платника податку (далі –
Таблиця).
Таблиця (ідентифікатор форми J(F)1312301) надсилається виключно в електронному вигляді
засобами електронного зв’язку з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному
законодавством, електронного цифрового підпису відповідальних осіб.
Моніторинг здійснюватиметься ДФС з урахуванням поданої Таблиці, якщо така Таблиця буде
врахована ком
З 9 вересня збільшаться мінімальні ціни на окремі види алкогольних напоїв

У Рубіжанській ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області повідомили ,що з 9 вересня
набирає чинності постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 №634 «Про
встановлення розміру мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі
види алкогольних напоїв», якою внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів
України від 30.10.2008 р. №957 та підвищено мінімальні оптово-відпускні та
роздрібні ціни на окремі види алкогольних напоїв.
Згідно з внесеними змінами Постановою №634 розмір мінімальних оптововідпускних і роздрібних цін залежно від коду виробів складає:
Мінімальна ціна за
Код виробів згідно з
УКТЗЕД

2208 60,

Опис товару

Горілка та лікеро-горілчані
вироби, інші

1 літр 100Роздрібна
відсоткового
ціна,
спирту, гривень гривень
оптовороздрібна
відпускна
268,67
397,76

2208 70,
2208 90
2208 30
2208 40

2208 50
2208 20

Віскі
Ром та інші спиртові дистиляти
та спиртні напої, одержані
шляхом
перегонки збродженихпродуктів
з цукрової тростини
Джин та ялівцева настоянка
Спиртові дистиляти та спиртні
напої, одержані шляхом
перегонки виноградного вина

608
608

799
799

608

799

Мінімальна ціна за
Код виробів згідно з
УКТЗЕД

Опис товару

абовичавок винограду:
коньяк (бренді) три зірочки
коньяк (бренді) чотири зірочки
коньяк (бренді) п’ять зірочок
інші спиртові дистиляти та
спиртні напої, в тому числі

2206 (крім
2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00 —

бренді ординарні, горілки
виноградні
Інші зброджені напої, суміші
із збродженихнапоїв та
сумішізброджених напоїв з
безалкогольними напоями

1 літр 100Роздрібна
відсоткового
ціна,
спирту, гривень гривень
оптовороздрібна
відпускна
386,98
412,85
495,95
386,98

597,3
645,17
692,6
597,3

374,04

549,84

289,67

450,15

сидр і перрі (без
додання спирту);
2206 00 39 00,
2206 00 59 00,
2206 00 89 00 —
тільки збродженінапої,
одержані виключно в
результаті природного
(натурального)
бродіння фруктових,
ягідних та фруктовоягідних соків, з
вмістом спирту не
більше 8,5 відсотка
об’ємних одиниць (без
додання спирту)
2206 00 31 00,
Сидр і перрі (без додання
2206 00 51 00,
спирту) у скляній тарі місткістю
2206 00 81 00
1л
2206 00 39 00,
Тільки зброджені напої,
2206 00 59 00,
одержані виключно в результаті
2206 00 89 00
природного (натурального)
бродіння фруктових, ягідних та
фруктово-ягідних соків, з
вмістом спирту не більше 8,5
відсотка об’ємних одиниць (без
додання спирту) у скляній тарі

28,47

28,47

Мінімальна ціна за
Код виробів згідно з
УКТЗЕД

2204
(крім 2204 10,
2204 21 06 00,
2204 21 07 00,
2204 21 08 00,
2204 21 09 00,
2204 29 10 00)
2204
(крім 2204 10,
2204 21 06 00,
2204 21 07 00,
2204 21 08 00,
2204 21 09 00,
2204 29 10 00)
2205

2204 10,
2204 21 06 00,
2204 21 07 00,
2204 21 08 00,
2204 21 09 00,
2204 29 10 00

Опис товару

місткістю 1 л
Вина виноградні натуральні у
скляній тарі місткістю 0,7 л, в
іншій тарі місткістю 1 л

1 літр 100Роздрібна
відсоткового
ціна,
спирту, гривень гривень
оптовороздрібна
відпускна
37

Вина виноградні натуральні з
доданням спирту та міцні у
скляній тарі місткістю0,7 л, в
іншій тарі місткістю 1 л

45

Вермути та інші вина
виноградні натуральні з
додаванням рослинних
або ароматизувальнихекстрактів
у скляній тарі місткістю 0,7 л, в
інший тарі місткістю 1 л
Вина у скляній тарі
місткістю 0,7 л та 0,75 л

45

79,19

Мінімальні оптово-відпускні і роздрібні ціни залежно від місткості тари та
міцності розраховуються:
1.Мінімальні оптово-відпускні і роздрібні ціни під час реалізації (продажу)
горілки та лікеро-горілчаних виробів, інших зброджених напоїв, суміші
із зброджених напоїв та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями,
коньяку (бренді) три зірочки, коньяку (бренді) чотири зірочки, коньяку (бренді)
п’ять зірочок, бренді ординарного, горілки виноградної та інших спиртових
дистилятів і спиртних напоїв різного вмісту спирту в тарі різної місткості
визначаються як добуток відповідних затверджених мінімальних цін, міцності за
об’ємом (у відсотках) і місткості тари (у літрах), поділений на 100 відсотків.

Тобто, мінімальна роздрібна ціна:
-за пляшку горілки 0,5 літра з вмістом спирту 40% становить 79,55 грн.
(397,76*0,5*40/100);
-за пляшку віскі 0,5 літра з вмістом спирту 40% становить 159,80 грн.
(799*0,5*40/100);
-за пляшку коньяку три зірочки 0,5 літра з вмістом спирту 40% становить 119,46
грн. (597,3*0,5*40/100);
-за пляшку коньяку п’ять зірочок 0,5 літра з вмістом спирту 40% становить 138,52
грн. (692,6*0,5*40/100);

2. Мінімальна роздрібна ціна на вина та вермути у тарі місткістю менш як 1 літр та
більш як 1 літр, 1 літр у скляній тарі розраховується як добуток затвердженої
мінімальної ціни та місткості тари, поділений на 0,7.
Тобто, мінімальна роздрібна ціна:
-за пляшку вина виноградного натурального 0,75 літра становить 39,64 грн.
(37,00*0,75/0,7);
-за пляшку вина виноградного натурального з доданням спирту 0,75 літра
становить 48,21 грн. (45,00*0,75/0,7);
Крім цього, відповідно до УКТЗЕД код 2204 10 – це «вина ігристі», мінімальна
роздрібна ціна вин (2204 10, 2204 21 06 00, 2204 21 07 00, 2204 21 08 00, 2204 21 09
00, 2204 29 10 00) у скляній тарі місткістю 0,7 літра або 0,75 літра з 9 вересня
становитиме 79,19 грн.
Наближається останній день подання заяви про перехід на спрощену систему з четвертого
кварталу

В Рубіжанській ОДПІ
Головного управління ДФС у Луганській області
нагадують, що відповідно до норм Податкового кодексу України суб’єкт
господарювання, який є платником інших податків і зборів, може прийняти
рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до
контролюючого органу не пізніше, ніж за 15 календарних днів до початку
наступного календарного кварталу. До поданої заяви додається розрахунок доходу
за попередній календарний рік.
Таким чином, останнім днем подання заяви щодо переходу на спрощену систему
оподаткування з 1 жовтня 2017 року та розрахунку доходу за попередній
календарний рік є 15 вересня.
Податківці також звертають увагу, що перехід на спрощену систему оподаткування
суб’єкт господарювання може здійснити один раз протягом календарного року.

Українська армія отримала понад 8,7 млн.грн. від платників Рубіжанської ОДПІ
Як зазначив в.о. начальника Рубіцжанської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області Юрій
Мельник , саме 8,7млн.грн. військового збору надійшло до Державного бюджету від
платників Рубіжанської ОДПІ протягом восьми місяців 2017 року. Приріст надходжень з
військового збору в порівнянні з аналогічним періодом минулого року склав 176 відс. або
3,7млн. гривень.
«Позитивна динаміка сплати військового збору за підсумками минулого року вказує на
відповідальне ставлення платників, котрі розуміють важливість своєчасного перерахування
коштів на модернізацію та підвищення обороноздатності Збройних сил України»,-.зазначів
керівник інспекції.
Про сплату єдиного податку – на « гарячій лінії»
На запитання платників щодо сплати єдиного податку фізичними особами – підприємцями
відповідала головний державний інспектор –спеціаліст з питань податків і зборів з фізичних
осіб Ольга Щоткіна .
Чи може ФОП - платник ЄП здійснювати ЗЕД, в тому числі за межами території
України?
Згідно із ст. 1 Закону України від 16 квітня 1991 року № 959-XII «Про зовнішньоекономічну
діяльність» із змінами та доповненнями (далі – Закон) зовнішньоекономічна діяльність діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів господарської
діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України,
так і за її межами.
Фізичні особи, які мають постійне місце проживання на території
України, мають зазначене право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, якщо вони
зареєстровані як підприємці згідно з Законом України «Про підприємництво» (ст.5
Закону). Статтею 4 Закону передбачені види зовнішньоекономічної діяльності, до яких,
зокрема, належать експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили.
Відповідно до п.291.3 ст.291 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755VI зі змінами та доповненнями (далі - ПКУ) фізична особа - підприємець може самостійно
обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим
гл.1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» ПКУ, та реєструється платником
єдиного податку в порядку, визначеному цією главою. Пунктом 291.5 ст.291 ПКУ
визначені види діяльності, здійснюючи які фізичні особи - підприємці не можуть бути
платниками
єдиного
податку.
Платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів,
визначених ПКУ, 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
(пп.5 пп.298.2.3 п.298.2 ст.298 ПКУ). Враховуючи вищенаведене, фізична особа –
підприємець – платник єдиного податку може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність
як на території України, так і за її межами, за умови, що ним не здійснюються види
діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.
Чи має право підприємець - платник єдиного податку здійснювати види діяльності, які
не зазначені в його облікових даних?
Пунктом 291.3 ст.291 Податкового кодексу України визначено, що фізична особа підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа
відповідає вимогам, встановленим гл.1 р.XIV ПКУ, та реєструється платником єдиного
податку в порядку, визначеному цією главою.

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності - особливий механізм справляння
податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, встановлених
п.297.1 ст.297 ПКУ, на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених гл.1 р.ХІV
ПКУ, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності (п.291.2 ст.291 ПКУ).
У разі якщо фізична особа - підприємець отримує інші доходи, ніж від провадження
підприємницької діяльності, у межах обраних ним видів такої діяльності, такі доходи
оподатковуються за загальними правилами, встановленими ПКУ для платників податку фізичних осіб (п.177.6. ст.177 ПКУ).
Отже, фізична особа – підприємець – платник єдиного податку не має права здійснювати в
межах підприємницької діяльності такі види діяльності, які не зазначені в його облікових
даних.
Яку групу платників ЄП має право обрати ФОП, яка здійснює господарську діяльність з
автотранспортного перевезення пасажирів, якщо оплата за проїзд здійснюється
пасажирами через касу автостанції?
Узагальнюючою податковою консультацією щодо віднесення до певної групи (другої або
третьої) платників єдиного податку фізичних осіб – підприємців, які здійснюють діяльність з
надання послуг, затвердженою наказом ДПС України від 20.02.12 №137, визначено, що
фізична особа – підприємець, яка здійснює перевезення пасажирів відповідно до договору,
згідно з яким замовником є автотранспортне підприємство (автостанція) - неплатник єдиного
податку, повинна обрати третю групу платників єдиного податку, оскільки послуги
безпосередньо надаються суб’єкту господарювання, який перебуває на загальній системі
оподаткування, тобто підприємцем не дотримуються вимоги пункту 291.4 статті 291
Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ із змінами та доповненнями.
Якщо фізична особа – підприємець укладає угоду з автотранспортним підприємством
(автостанцією), яка не є платником єдиного податку і виступає замовником послуг із продажу
квитків, на підставі договору та акта виконаних робіт, то у цьому випадку підприємець має
право обрати другу групу платника єдиного податку.
Які обмеження при застосуванні спрощеної системи оподаткування фізичними особами?
Відповідно до ст. 291.5 Податкового кодексу не можуть бути платниками єдиного податку
першої - третьої груп суб’єкти господарювання - фізичні особи - підприємці, які здійснюють:
- діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей),
парі (букмекерське парі, парі тоталізатора);
- обмін іноземної валюти;
- виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу
паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб,
пов’язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);
- видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому
числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації)
ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння,
дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);
- видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого
значення;
- діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка
здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України від 07 березня 1996 року

№ 85/96-ВР «Про страхування», сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами,
визначеними розд. III ПКУ;
- діяльність з управління підприємствами;
- діяльність з надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності) та зв’язку (крім діяльності,
що не підлягає ліцензуванню);
- діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів
(аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;
- діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;
А також фізичні особи – підприємці:
- які здійснюють технічні випробування та дослідження, діяльність у сфері аудиту;
- які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, 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;
- страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії,
довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення,
інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом;
- реєстратори цінних паперів;
-

фізичні особи - нерезиденти;

- платники податків, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку
мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії
обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).
за 8 місяців 2017 року до бюджетів усіх рівнів платниками Рубіжанської ДПІ сплачено
майже 497 млн грн. податків
У січні-серпні 2017 року Рубіжанською ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області області
мобілізовано до бюджетів усіх рівнів 496 млн 944,2 тис.. грн. податків і зборів та інших
обов’язкових платежів.
При цьому, надходження до державного бюджету країни зросли на 18,6 млн. грн. та
становлять 318,2млн. гривень.
Найбільші надходження до державного бюджету від платників Рубіжанської ОДПІ це рентна
плата Ювона склала 213,3 млн. грн.. ,одним з найзначніших джерел надходження до
державного бюджету є податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів, якого за 8
місяців 2017 року мобілізовано до державного бюджету майже 43,5млн. грн., що на
11,7 млн. грн., або на 36,7 відс. більше, ніж у аналогічному періоді 2016 року.
За словами в.о. начальника Рубіжанської ОДПІ Головного управління ДФС у Луганській
області Юрія Мельника , Рубіжанською ОДПІ проводиться цілеспрямована робота щодо
забезпечення наповнення бюджетів усіх рівнів. Важливою часткою цієї роботи є боротьба з
тіньовою економікою та ухилення від сплати податків, легалізація ринку праці та ефективна
робота системи електронного управління ризиками при адмініструванні ПДВ. Також, фахівці
Рубіжанської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області приділяють значну увагу розвитку

партнерських відносин з платниками податків, роз’ясненню норм податкового законодавства,
наданню якісних адмінпослуг, роботі з молоддю - майбутніми платниками податків. Все це
свідчить про зростання податкової культури громадян та сприяє зростанню добровільної
сплати податків до бюджету.
Платники земельного податку Рубіжанської ОДПІ сплатили цьогоріч до місцевого
бюджету 27,0 млн гривень
«Плата за землю – це обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у
форматі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної
власності. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення
права власності або права користування земельною ділянкою. Ставки плати за землю та
пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території, встановлюють
органи місцевого самоврядування»,-зазначив в.о. начальника Рубіжанської ОДПІ ГУ ДФС
Юрій Мельник ..
Ставки плати за землю, що сплачується на відповідній території, встановлюються і
оприлюднюються органами місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує
бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлюваних місцевих податків та
зборів. Така норма встановлена п.12.3.4 статті 12 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).
Облік фізичних осіб-платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку
до 1 травня. Сплатити суму цього податку фізичні особи мають протягом 60 днів з дня
вручення податкового повідомлення рішення. Термін вручення повідомлень-рішень фізичним
особам до 1 липня поточного року.
Звертаємо увагу, що з 1 січня 2017 року статтю 281 ПКУ (пільги для фізичних осіб)
доповнено пунктом: якщо фізична особа має у власності декілька земельних ділянок одного
виду використання, то така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у
довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про
самостійне обрання для застосування пільги. Пільга починає застосовуватися з податкового
періоду у якому подано заяву.
Оостанній термін сплати земельного податку з фізичних осіб закінчився 29 серпня 2017
року.
З початку цього року платниками м. Рубіжне сплачено 18,4 млн грн плати за землю, в т.ч.
22,5 млн . грн юридичними особами і 4,5 млн грн фізичними особами. Це, за словами в.
начальника Рубіжанської ОДПІ, на 3,9млн грн більше за аналогічний період минулого року.
В Електронному кабінеті платника запроваджено новий сервіс для платників та
фінансових установ
В Рубіжанській ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області повідомили, що
ДФС створено
програмний інтерфейс (API) та клієнтське програмне забезпечення для використання у
зовнішніх програмних продуктах банків та інших фінансових установ з метою відправки та
приймання електронних повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків
через Електронний кабінет (Програмний модуль).
Починаючи з 1 вересня 2017 року через взаємодію API «Електронного кабінету» та
Програмного модуля забезпечується:
- завантаження файлів повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у
національній та іноземній валютах, про відкриття/закриття рахунків платників податків у
цінних паперах, про відкриття/закриття кореспондентських рахунків в установах банків, які
формуються програмним забезпеченням фінансових установ;

- накладення на файл повідомлення електронних цифрових підписів (ЕЦП) відповідальних
посадових осіб фінансових установ у встановленому порядку. Використовується ЕПЦ будьякого Акредитованого центру сертифікації ключів .
- відправлення та приймання файлів повідомлень контролюючими органами;
- отримання квитанції про результати обробки переданого файлу (квитанції про одержання
файла повідомлень (перша квитанція), про прийняття до оброблення файла повідомлень
(друга квитанція)).
Програмний модуль та Інструкція з його використання розміщенні на офіційному веб-порталі
ДФС у розділі «Електронна звітність»/Програмний модуль для формування та направлення
повідомлень про відкриття/закриття рахунків.

