Рубіжанська ОДПІ інформує:
Нове Положення про ведення касових операцій
В Рубіжанській ОДПІ ГУ ДФС у Луганській ОДПІ звернули увагу ,що 5 січня 2018 року
набрало чинності Положення про ведення касових операцій у національній валюті,
затверджене постановою Національного банку України від 29.12.2017 року №148. Одночасно
втратила чинність постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про ведення
касових операцій у національній валюті в Україні» від 15.12.2004 р. № 637.
НБУ, зокрема, виклав у новій редакції пункт про обмеження розрахунків готівкою:
Так відповідно до п.6 розділу ІІ Положення суб’єкти господарювання мають право
здійснювати розрахунки готівкою протягом одного дня за одним або кількома платіжними
документами:
1) між собою – у розмірі до 10 000 (десяти тисяч) гривень
2) з фізичними особами – у розмірі до 50 000 (п’ятдесяти тисяч) гривень включно.

включно;

Платежі понад установлені граничні суми проводяться через банки або небанківські фінансові
установи, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів
у національній валюті без відкриття рахунку, шляхом переказу коштів із поточного рахунку
на поточний рахунок або внесення коштів до банку чи небанківської фінансової установи для
подальшого їх переказу на поточні рахунки в банку. Кількість суб’єктів господарювання та
фізичних осіб, з якими здійснюються готівкові розрахунки, протягом дня не обмежується.
Змінені з 01.01.2018 ставки по рентній платі
Рубіжанська ОДПІ повідомляє, з 01.01.2018 набрав чинності Закон України від 07.12.2017
№2245-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих
актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році», яким
внесено зміни до Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VІ із змінами і
доповненнями (далі – ПКУ), зокрема у частині рентної плати, а саме:
- збільшено ставки з рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з
видобуванням корисних копалин, рентної плати за спеціальне використання води та рентної
плати за спеціальне використання лісових ресурсів;
- запроваджено ставки рентної плати на видобуток природного газу із нових свердловин з
покладів, які повністю або частково залягають на глибині до/понад 5000 метрів (крім
природного газу, видобутого під час виконання договорів про спільну діяльність) у розмірі
12% та 6% відповідно.
Крім того, звертаємо увагу, що з 01.01.2018 пунктом 110 розділу I Закону України від
21.12.2016 №1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
покращення інвестиційного клімату в Україні» внесено зміни до статті 255 ПКУ у частині
визначення кола платників рентної плати за спеціальне використання води та порядку
нарахування податкових зобов’язань з рентної плати за спеціальне використання води.
Податкові соціальні пільги у 2018 році
В Рубіжанській ОДПІ ГУ ДФС у луганській області повідомили роз’яснили,що платник
податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу,
отримуваного від одного роботодавця у вигляді зарплати, на суму податкової соціальної
пільги (далі –ПСП), що передбачено п. 169.1 Податкового кодексу України. ПСП
застосовується до доходу (у вигляді зарплати), нарахованого на користь платника податку

протягом звітного податкового місяця, якщо розмір такого доходу не перевищує суми, котра
дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи станом
на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 й округленого до найближчих 10
грн (пп. 169.4.1 ПКУ).
При розмірі прожиткового мінімуму для працездатної особи станом на 01.01.2018 у сумі 1762
грн. граничний дохід для застосування ПСП у 2018 році становитиме 2470 грн.(1762 грн. х
1,4).
Розмір ПСП на 2018 рік становитиме:
- 100% - 881 грн. (для будь-якого платника податку або платника податку, який утримує двох
чи більше дітей віком до 18 років, - у розрахунку на кожну таку дитину).
- 150% - 1321,50 грн. (для платників податку, які є одинокою матір'ю (батьком), вдовою
(вдівцем) або опікуном, піклувальником (у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років);
утримують дитину-інваліда (у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років); які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; є учнем, студентом, аспірантом,
ординатором, ад'юнктом; інвалідом I або II групи, у тому числі з дитинства, учасником
бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на якого
поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту").
- 200% - 1762 грн. (для платників податку, які є Героєм України, Героєм Радянського Союзу,
Героєм Соціалістичної Праці або повним кавалером ордена Слави чи ордена Трудової Слави,
особою, нагородженою чотирма і більше медалями "За відвагу"; учасником бойових дій під
час Другої світової війни, інвалідом І і ІІ групи, учасником бойових дій на території інших
країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту").
Розпочалась кампанія декларування доходів громадян, отриманих у 2017 році
В Рубіжанській ОДПІ ГУ ДФСнагадують ,що з 1 січня 2018 року розпочалась кампанія
декларування минулорічних доходів громадян, за якою окремі категорії фізичних осіб
зобов'язані подати річну податкову декларацію про майновий стан та доходи, або мають
право подати декларації для отримання податкової знижки.
Нагадуємо, наказом Міністерства фінансів України від 6 червня 2017 року №556 форму
податкової декларації про майновий стан і доходи та інструкцію щодо її заповнення
викладено у новій редакції. Наказ № 556 набирає чинності з 31 грудня 2017 року. Починаючи
з 1 січня 2018 року декларація має подаватися за новою формою.
Ознайомитись з Наказом № 556, а також з оновленою формою Декларації можна на
офіційному веб-порталі ДФС України за посиланням http://sfs.gov.ua/deklaruvannya-dohodivgromadyan-2018.

Зміни до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України
Рубіжанська ОДПІ звертає увагу, що з 01.01.2018 набрав чинності (крім окремих норм) Закон
України від 07.12.2017 №2245-VIII (далі – Закон №2245) «Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості
бюджетних надходжень у 2018 році».

Законом №2245, зокрема, тимчасово зупинено систему ризиків з ПДВ, підвищено акцизи на
тютюнові вироби та передбачено індексацію ставок екологічного податку та ренти, а також
передбачено відшкодування шкоди, завданої платнику податків контролюючим органом.
Закон №2245 опубліковано у газеті «Голос України» від 30.12.2017 №248.

9 лютого - граничний термін подання річної звітності та сплати єдиного внеску

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 № 2464VI «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».
Як правильно прозвітувати і сплатити ЄСВ підприємцям за підсумками 2017 року

В Рубіжанській ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області роз’яснили. Відповідно до наказу
Міністерства фінансів України від 14.04.2015 №435 (далі – Порядок №435), фізичні особипідприємці (далі - ФОП), у тому числі ФОП - платники єдиного податку, без використання
праці найманих працівників, формують та подають звіт щодо сум нарахованого єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – Звіт з ЄСВ) самі за
себе один раз на рік до 10 лютого року, наступного за звітним періодом.
Таким чином, граничний термін подання Звіту з ЄСВ за себе фізичними особами –
підприємцями як на загальній системі оподаткування, так і на єдиному податку за 2017 рік – 9
лютого.
ФОП на загальній системі оподаткування були зобов’язані сплачувати ЄСВ, нарахований за
календарний рік, до 10 лютого наступного року. Таким чином, останній день сплати ЄСВ
фізичними особами-підприємцями на загальній системі оподаткування за 2017 рік – 9 лютого.
Нагадуємо, що при відсутності протягом 2017 року доходу на загальній системі
оподаткування фізичні особи-підприємці мають нарахувати собі мінімальний страховий
внесок з ЄСВ в сумі 704 грн. на місяць (3200 грн. х 22%). Таким чином, навіть при відсутності
діяльності протягом 2017 року ФОП на загальній системі мають сплатити до 9 лютого 2018
року 8448 грн. ЄСВ (704 грн. х 12 місяців).
ФОП, які працюють на спрощеній системі оподаткування (єдиному податку), мають сплатити
ЄСВ в сумі 2112 грн. (704 грн. х 3 місяці) за 4 квартал 2017 року в термін до 19 січня.
Протягом 2017 року до Державного бюджету країни мобілізовано надходжень на суму
467,5 млн гривень
Про це повідомив в.о.начальника Рубіжанської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області Андрій
Забровський. Доведені показники перевищені на 91,9 відсотка . Додаткові надходження проти
запланованих склали 223,9 млн грн.,минулорічні показники збільшені на 18,4 млн грн.
Найбільшу питому вагу, а саме 63,9 відс., в загальній сумі надходжень до Державного
бюджету займають рентні платежі ,яких забезпечено в сумі 298,6 млн грн. ПДВ за 2017 рік
забезпечено у сумі 71,6 млн грн., по ПДФО надійшло 64,4 млн.грн., військового збору
надійшло 9,3 млн грн., індикатив з податку на прибуток забезпечено на суму 11,4 млн грн.

Про декларування доходів - на «гарячій лінії»
В Рубіжанській ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області відбувся сеанс телефонного зв’язку
«гаряча лінія» щодо порядку декларування доходів ФОП- підприємцями та громадянами . З
платниками спілкувався в.о начальника Рубіжанської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області
Андрі Забровський . Наводимо відповімо відповіді на актуальні питання
Куди і в який спосіб подається декларація?
Податкова декларація подається платниками податків за місцем своєї податкової адреси в
один із таких способів (за вибором):
- особисто або уповноваженою на це особою;
- надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
- засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо
електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

Звертаємо увагу, що у разі надсилання податкової декларації поштою, платник податку
зобов’язаний здійснити таке відправлення не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення
граничного строку подання податкової декларації, а при поданні податкової декларації в
електронній формі, - не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає такий
граничний строк.

Граничні строки подання податкової декларації:

- для фізичних осіб-підприємців (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) –
протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного
(податкового) кварталу (року). Останній день подання декларації за 2017 рік – 09.02.2018;
Важливо! Фізичні особи-підприємці (крім осіб, що обрали спрощену систему
оподаткування) в річній податковій декларації поряд з доходами від підприємницької
діяльності мають зазначити інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні
доходи.

- для фізичних осіб-підприємців, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення
підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця за її рішенням, – протягом 30
календарних днів з дня проведення державної реєстрації припинення підприємницької
діяльності;
Важливо! У разі проведення державної реєстрації припинення підприємницької
діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням останнім базовим податковим
(звітним) періодом є період з дня, наступного за днем закінчення попереднього базового
податкового (звітного) періоду до останнього дня календарного місяця, в якому проведено
державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності.

- для громадян, які зобов’язані згідно з ПКУ подати податкову декларацію, і осіб, які
проводять незалежну професійну діяльність, – до 01 травня року, що настає за звітним;
Важливо! Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на
вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний
(банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

- для громадян, які мають право на податкову знижку – по 31.12.2018 (включно);

- для фізичних осіб платників податку-резидентів, які виїжджають за кордон на постійне
місце проживання, – не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду.

Звертаємо увагу, що з 1 січня 2018 року декларація про майновий стан і доходи подається за
новою формою, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 №556

«Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року №
859».

Нагадуємо, що обов’язок щодо подання декларації у платників податків виникає при
отриманні:
доходів не від податкових агентів (тобто від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як
самозайняті особи). До таких доходів відносяться, зокрема, доходи від надання в оренду
рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам; успадкування майна не від членів
сім’ї першого та другого ступенів споріднення, при нотаріальному оформленні спадщини за
якими не було сплачено податок на доходи фізичних осіб та військовий збір, тощо;
від податкових агентів доходів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не
звільнені від оподаткування. До таких доходів відноситься, зокрема, дохід у вигляді основної
суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його
самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку
позовної давності, у разі якщо його сума перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної
плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року;
інвестиційного доходу;
іноземного доходу;
та в інших передбачених ПКУ випадках.

Разом з тим, обов’язок фізичної особи-платника податку на доходи фізичної особи щодо
подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається,
якщо такий платник податку отримував доходи:
від податкових агентів,
оподатковуваного доходу;

які

не

включаються

до

загального

місячного

(річного)

виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого,
наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених ІV розділом ПКУ;
від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів за
якими був сплачений податок відповідно до ІV розділу ПКУ;
у вигляді об’єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких
сплачено податок відповідно до п. 174.3 ст. 174 ПКУ.
Щодо запровадження ІТС «Електронний кабінет»
Нещодавно в приміщенні Рубіжанської ОДПІ відбувся тренінг для платників податків з
питання щодо запровадження та функціонування ІТС «Електронний кабінет».Розібратися з
цим питанням платникам допомагала начальник відділу обслуговування платників Антоніна
Куценко.
Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 14.07.2017 №637 «Про затвердження
Порядку функціонування Електронного кабінету», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 1
серпня 2017 року за №942/30810, запроваджено інформаційно-телекомунікаційну систему
«Електронний кабінет».

Створення ІТС «Електронний кабінет» забезпечено на базі існуючого електронного сервісу
«Електронний кабінет платника».
Електронний кабінет має функціональні частини: відкрита (загальнодоступна) частина та
приватна частина (особистий кабінет).
Для забезпечення взаємодії засобами Електронного кабінету в приватній частині (особистий
кабінет), яка є індивідуальною персоніфікованою веб-сторінкою користувача, платник
податків здійснює електронну ідентифікацію з використанням ЕЦП відповідальних осіб
платника (директора, бухгалтера, осіб, які мають право підпису), наданого будь-яким
акредитованим центром сертифікації ключів відповідно до Закону України «Про електронний
цифровий підпис».
Приватна частина (особистий кабінет) Електронного кабінету забезпечує надання платнику
податків послуг, перелік яких передбачено Податковим кодексом України.
Для забезпечення можливості незалежної перевірки коректності роботи Електронного
кабінету у розділі «Електронна звітність» офіційного веб-порталу ДФС розміщено перелік
тестових платників.
Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.sfs.gov.ua, а також
через офіційний веб-портал ДФС.
Сплачуєш за навчання у вітчизняному ВУЗі – отримай податкову знижку
Рубіжанська ГУ ДФС у Луганській області нагадує, що діючим законодавством передбачена
компенсація частини витрат, понесених громадянином за навчання у вітчизняному ВУЗі чи
ПТУ.
Так, фізична особа – платник податку на доходи фізичних осіб має право включити до
податкової знижки фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати на
користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів для компенсації
вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або
члена його сім‘ї першого ступеня споріднення.
Окрім того, з минулого року скасовано обмеження щодо суми коштів та стосовно
навчального періоду, за який здійснено таку сплату та враховуватимуться фактично понесені
платником податку витрати. При цьому загальна сума податкової знижки, нарахована
платнику податку в звітному податковому році, не може перевищувати суми річного
загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата,
зменшена з урахуванням положень п.164.6 ст.164 Податкового кодексу України.
Також, за результатами 2017 року платник податку може скористатися правом на отримання
податкової знижки, пов‘язаної з навчанням члена сім‘ї першого ступеня споріднення,
незалежно від того чи одержує такий член сім‘ї заробітну плату.
Для отримання права на податкову знижку громадянину необхідно до 31 грудня надати до
районної податкової інспекції декларацію про майновий стан й доходи.
Перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки, визначено у ст.166
Податкового кодексу України.

Отримав подарунок - плати податок
Звертаємо увагу платників податків, що незабаром розпочнеться деклараційна кампанія. Саме
тому тим громадянам, які протягом цього року отримували подарунки чи успадковували

майно, радимо ретельно звіритися із законодавчими нормами. Адже не всі категорії громадян,
приймаючи дарунок чи успадковуючи майно, звільняються від оподаткування податком з
доходів фізичних осіб.
Так, відповідно до ст. 174 Податкового Кодексу України вартість будь-якого об’єкта,
отриманого у дарунок від особи, яка є членом сім’ї дарувальника першого та другого ступенів
споріднення, оподатковується податком на доходи фізичних осіб за нульовою ставкою. При
цьому членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, її
чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, у тому числі усиновлені; членами сім’ї
фізичної особи другого ступеня споріднення - її рідні брати та сестри, її баба та дід з боку
матері і з боку батька, онуки. Але не слід забувати і про виняток із цієї норми. Адже ставка
податку на доходи фізичних осіб, за якою оподатковується вартість отриманого у дарунок чи
спадок нерухомого майна залежить не лише від ступеня їх споріднення, а й від статусу
податкового резидента обдарованого та дарувальника. Бо згідно із пп. 174.2.3 ПКУ для
оподаткування будь-якого об’єкта дарунку, отриманого фізичною особою - резидентом від
фізичної особи - нерезидента, та для будь-якого об’єкта дарунку, отриманого фізичною
особою - нерезидентом від фізичної особи – резидента, незалежно від ступеня споріднення
обдаровуваного і дарувальника, застосовується ставка податку на доходи фізичних осіб,
визначена у п. 167.1 ст. 167 Податкового Кодексу України. Тобто, у 2017 році це 18 відсотків.
Нарахування, утримання та сплата до бюджету податку на доходи фізичних осіб
здійснюється у порядку, визначеному ст. 168 Податкового Кодексу. У разі нотаріального
посвідчення договорів дарування фізична особа сплачує податок до відповідного бюджету за
місцем нотаріального посвідчення такого договору.
Варто пам‘ятати і про можливу необхідність сплати військового збору за ставкою 1,5% (у
випадку оподаткування податком з доходів фізичних осіб вартості отриманого в подарунок
або успадкованого майна).
Щодо визначення статусу «резидент», слід звернутися до пп. 14.1.213 п. 14.1 ст. 14
Податкового Кодексу України. Разом з тим, згідно з пп. 14.1.122 п. 14.1 ст. 14 ПКУ
нерезиденти - це, зокрема, фізичні особи, які не є резидентами України. Тобто фізична особа,
яка не відповідає умовам, визначеним в пп. 14.1.213 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, у розумінні
Кодексу не є резидентом України.
Додатково повідомляємо, що у випадку коли об’єкти, подаровані платнику податку,
оподатковуються за нульовою ставкою, оціночна вартість таких об’єктів з метою
оподаткування не визначається. В інших випадках отримання доходів у вигляді дарунків
об’єктом оподаткування є їх оціночна вартість, визначена згідно із законом. Якщо у вас
виникають питання щодо необхідності декларування отриманого доходу та сплати податків,
радимо звертатися до Центрів обслуговування платників податків.

