Рубіжанська ОДПІ інформує
Питали –відповідаємо
На якій системі оподаткування знаходиться суб’єкт господарювання з моменту взяття
на облік в контролюючому органі?
Фахівці Рубіжанської ОДПІ Головного управління ДФС у Луганській області
роз’яснили: щодо системи оподаткування на якій знаходиться суб’єкт господарювання з
моменту взяття на облік в контролюючих органах.
Відповідно до ст. 42 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року №436-IV
(далі – ГКУ) підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик
господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з
метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
Відповідно до п.1.3 розд.І Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 №1588, у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 22.04.2014 №462 (далі – Порядок), взяттю на облік або реєстрації у
контролюючих органах підлягають усі платники податків.
Взяття на облік у контролюючих органах юридичних осіб, їх відокремлених
підрозділів, а також самозайнятих осіб здійснюється незалежно від наявності обов’язку щодо
сплати того чи іншого податку та збору.
Взяття на облік платників податків контролюючими органами здійснюється за
принципом організаційної єдності реєстраційних процедур, що проводяться державними
реєстраторами, та процедур узяття на облік платників податків, що забезпечуються
контролюючими органами. Обмін відомостями (запитами) про здійснення дій з державної
реєстрації та взяття на облік (зняття з обліку) юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
здійснюється у порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та інформаційними
системами Центрального контролюючого органу (п.3.1 розд.ІІІ Порядку).
З моменту взяття на облік згідно з Порядком платник податків вважається таким, що
перебуває на загальній системі оподаткування, якщо ним не обрано інший спосіб
оподаткування відповідно до законодавства (п.3.9 розд.ІІІ Порядку).
Відповідне питання та відповідь на нього розміщене у категорії 119.13 Бази знань, що
знаходиться на сервісі «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс» офіційного вебпорталу ДФС України за посиланням http://zir.sfs.gov.ua у розділі: «ЗАПИТАННЯВІДПОВІДІ З БАЗИ ЗНАНЬ».
До декларації акцизного податку та акцизної накладної внесені зміни
Рубіжанська ОДПІ Головного управління ДФС у Луганській області нгдуєє, що Міністерство
фінансів України затвердило зміни до:
- форми декларації акцизного податку та Порядку заповнення та подання декларації
акцизного податку (наказ від 24.04.2017 №451 «Про затвердження Змін до форми декларації
акцизного податку та Порядок заповнення та подання декларації акцизного податку»).
- форми акцизної накладної, форми розрахунку коригування акцизної накладної, форми
заявки на поповнення (коригування) залишку пального, Порядку заповнення акцизної

накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування)
залишку пального (наказ від 24.04.2017 р. №452 «Про затвердження Змін до форми акцизної
накладної, форми розрахунку коригування акцизної накладної, форми заявки на поповнення
(коригування) залишку пального, Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку
коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального»).
Накази набрали чинності з 06.06.2017 з дня їх офіційного опублікування в «Офіційному
віснику України» №44.
Довідка – підтвердження статусу податкового резидента України
Рубіжанська ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області нагадує, що фізичні особи, які отримали
доходи за межами України, в країнах, які підпадають під дію міжнародних договорів України
про уникнення подвійного оподаткування, мають право отримати в контролюючому органі за
місцем податкової адреси довідку – підтвердження статусу податкового резидента України
(далі – довідка резидента).
Така довідка резидента видається протягом 10 робочих днів з моменту звернення до
податкової інспекції та діє в межах календарного року.
Наголошуємо, що у разі надання довідки резидента на території зарубіжної держави, резидент
України уникає подвійного оподаткування своїх доходів. Нарахування та сплата податків
відбуваються на підставі Конвенції між Урядом України і Урядом відповідної держави.
Крім того, резидент України повинен надати відповідну декларацію про отримані доходи до
Державної фіскальної служби України за місцем податкової адреси (громадяни – фізичні
особи надають декларацію про майновий стан і доходи до 1 травня за минулий податковий
рік).
У разі якщо згідно з нормами міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана
Верховною Радою України, платник податку може зменшити суму річного податкового
зобов'язання на суму податків, сплачених за кордоном, він визначає суму такого зменшення
за зазначеними підставами у річній податковій декларації (пункт 170.11 статті 170
Податкового кодексу України (далі - ПКУ)).
Для отримання права на зарахування податків та зборів, сплачених за межами України,
платник зобов'язаний отримати від державного органу країни, де отримується такий дохід
(прибуток), уповноваженого справляти такий податок, довідку про суму сплаченого податку
та збору, а також про базу та/або об'єкт оподаткування. Зазначена довідка підлягає легалізації
у відповідній країні, відповідній закордонній дипломатичній установі України, якщо інше не
передбачено чинними міжнародними договорами України. (стаття 13 ПКУ).
Про зміни прожиткового мінімуму
Законом України від 21 грудня 2016 року № 1801-VIII "Про Державний бюджет України
на 2017 рік" (далі – Закон №1801) визначено:
Законом України від 21 грудня 2016 року № 1801-VIII "Про Державний бюджет України на
2017 рік" (далі – Закон №1801) визначено:
прожитковий мінімум для працездатних осіб на 2017 рік:
з 01 травня 2017 року – 1684,0 гривні.

Враховуючи розмір єдиного внеску (22%) та норми Закону № 1801, максимальна величина
бази нарахування єдиного внеску для фізичних осіб – підприємців та осіб, які провадять
незалежну професійну діяльність на 2017 рік становить:
з 01 травня 2017 року – 42100,0 грн. (1684,0 х 25).
Якщо сума доходу (прибутку) на місяць перевищує цю суму, то єдиний внесок сплачується
лише з максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, яка встановлена
законодавством, тобто максимальна сума єдиного внеску, яку необхідно сплатити
фізичній особі – підприємцю та особі, яка провадить незалежну професійну діяльність, за
2017 рік складатиме:
з 01 травня 2017 року – 9262,0 грн. (42100 х 22 відсотки).
в квітні 2017 року склали 743,49 млн.грн., що на 190,54 млн.грн. більше у порівнянні з
аналогічним періодом минулого року (в квітні 2016 року надходження єдиного внеску склали
552,95 млн. гривень).
За чотири місяці цього року надходження по єдиному внеску становлять 2 696,15 млн. грн.,
що на 634,48 млн. грн. більше у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року (за січеньквітень 2016 року надходження єдиного внеску склали 2 061,66 млн. гривень).
Фізичні особи -платники податку на нерухоме майно, отримають податкове
повідомлення-рішення про сплату податку до 1 липня 2017 року.

Обчислення суми податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з об'єктів
житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб,
здійснюється фіскальним органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника
такої нерухомості.
Якщо фізична особа є власником нерухомого майна, загальна площа якої перевищую
пільгову, то необхідно отримати податкове повідомлення-рішення про сплату податку.
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 2017 року.
Фізичні особи мають право звернутися з письмовою заявою до фіскального органу за місцем
проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:
- об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток;- розміру загальної
площі об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості;- права на користування пільгою із
сплати податку;- розміру ставки податку;- нарахованої суми податку.
У разі виявлення розбіжностей між даними фіскальних органів та даними, підтвердженими
фізичною особою на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право
власності, проводиться перерахунок суми податку і фіскальний орган надсилає (вручає) нове
податкове повідомлення-рішення.
Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).
Податок сплачується за місцем розташування об'єкта нерухомості протягом 60 днів з дня
вручення податкового повідомлення-рішення.

Порядок сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки визначено ст. 266
Податкового кодексу України.
За п’ять місяців платниками Рубіжанської ОДПІ сплачено понад 317 млн гривень
податків і зборів
Про це повідомив в. о. начальника Рубіжнської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області Андрій
Забровський. Керівник зазначив ,що минулорічні показники аналогічного періоду збільшено
на протягом січня-травня 2017 року платниками Рубіжанської ОДПІ сплачено до бюджетів
усіх рівнів понад 691 млн. грн, що на 43,6 млн грн.
До загального фонду державного бюджету надійшло 210,6 млн грн, в тому числі - податку на
прибуток 6,4 млнгрн, податку на додану вартість – 28,5 млн гривень.
До місцевих бюджетів надійшло 106,4 млн.грн, в тому числі: до бюджету м.Рубіжне сплачено
– 73,2 млн. грн, Кремінського району – 33,2 млн. грн.
Найбільшу питому вагу у надходженнях складає податок на доходи з фізичних осіб – 71,0
млн. грн, плата за землю – 15,1 млн грн та єдиний податок – 11,9 млн гривень.
За 5 місяців 2017 року платниками Рубіжанської ОДПІ сплачено до бюджету майже 75,4
млн грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та понад 4,8
млн грн військового збору на підтримку Української армії.
З початку 2017 року платники Рубіжанської ОДПІ перерахували понад 75 мільйонів
гривень єдиного соціального внеску
Протягом січня-травня поточного року надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування становило 75,4 мільйонів гривень. Виконання індикативного
показника, при цьому, забезпечено на 120,9 відсотків. Додаткові надходження склали
13,1 млн гривень.
Із загальної суми надходжень у травні поточного року надійшло майже 16 млн грн. єдиного
соціального внеску. Виконання індикативного показника склало 133,3 відсотків. Додатково
надійшло майже 3,9 млнгривень.
Нагадаємо, що Законом України від 06 грудня 2016 року №1774-VІІІ „Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України” внесено низку змін до Закону України від 08 липня 2010
року № 2464–VI „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування”. Зокрема, нововведення торкнулись нарахування та сплати єдиного
внеску фізичними особами – підприємцями, у тому числі тими, які обрали спрощену систему
оподаткування, та особами, які провадять незалежну професійну діяльність.

