Рубіжанська ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області :

Якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій
власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку

Якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій
власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку, інформує Рубіжанська ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області.
Ця вимога поширюється у разі якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості
перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі.
В той же час якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній
сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з
таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом.
Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого
органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:
- об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості в тому числі часток, що перебувають у
власності платника податку;
- розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебуває
у власності платника податку;
- права на користування пільгою із сплати податку;
- розміру ставки податку;
- нарахованої суми податку.
У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними,
підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів,
зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання
(реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає)
йому нове податкове повідомлення – рішення. Попереднє податкове повідомлення –
рішення вважається скасованим (відкликаним).
Кам’янська ОДПІ нагадує, що до 1 липня 2018 року контролюючи органи надіслали
(вручили) платнику за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації)
податкове/податкові повідомлення –рішення про сплату суми/сум податку та відповідні
платіжні реквізити, зокрема органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням
кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості. Податкові зобов’язання
сплачуються протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення – рішення.

Право власності на транспортний засіб перейшло протягом звітного року: сплата
транспортного податку фізичною особою
В Рубіжанській ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області нагадує, що згідно з пп. 267.6.5 п.
267.6 ст. 267 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI зі змінами та
доповненнями (далі – ПКУ) у разі переходу права власності на об’єкт оподаткування
транспортним податком від одного власника до іншого протягом звітного року
транспортний податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року
до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт
оподаткування, а новим власником – починаючи з місяця, в якому він набув право
власності на цей об’єкт.
Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після
отримання інформації про перехід права власності.
Підпунктом 267.6.6 п. 267.6 ст. 267 ПКУ визначено, що за об’єкти оподаткування,
придбані протягом року, транспортний податок сплачується пропорційно кількості
місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію
транспортного засобу.
«Надання адміністративних послуг в ЦОП» – тема «гарячої лінії» в Рубіжанської
ОДПІ
Днями у Рубіжанській ОДПІ Головного управління ДФС у Луганській області проведено
сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» на тему «Надання адміністративних послуг в
ЦОП».
Під час сеансу телефонного зв’язку «гаряча лінія» на запитання платників податків
відповідала начальник відділу обслуговування платників Рубіжанської ОДПІ Антоніна
Куценко.
Пропонуємо до уваги найбільш актуальні питання, з якими платники звертались на
«гарячу лінію»:
Питанння: Які послуги надаються суб'єктам звернень у ЦОП Рубіжанської ОДПІ?
Відповідь: у ЦОП Рубіжанської ОДПІ надаються наступні послуги:
- адміністративні послуги;
- приймання звітності, поданої виключно на паперових носіях;
- приймання звітності, поданої на паперових носіях із додаванням копій, підготовлених на
електронних носіях (електронні носії повертаються суб'єктам звернень після зчитування
відповідних даних);
- усні консультації;
- доступ до електронних сервісів;
- доступ для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію;

- попередній запис громадян на особистий прийом.
Питанння: За якою податковою адресою повинна подавати річну податкову декларацію
про майновий стан і доходи та сплачувати податок на доходи фізичних осіб фізична особа,
якщо вона зареєстрована (прописана) в одному місці, а дохід отримує в іншому?
Відповідь: Платник податків, який відповідно до норм чинного законодавства
зобов’язаний (має право) надати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи,
але на той час проживає не за місцем реєстрації (прописки), а в іншому місці, має подати
декларацію до контролюючого органу за податковою адресою, тобто за місцем реєстрації
згідно з паспортними даними.
Питанння: Як громадянину отримати довідку про доходи за відповідний період?
Відповідь: Для отримання відомостей про себе з Державного реєстру фізична особа
звертається особисто або через представника до контролюючого органу за своєю
податковою адресою (місцем проживання) або до будь-якого контролюючого органу у
разі, якщо фізична особа тимчасово перебуває за межами населеного пункту проживання,
подає документ, що посвідчує особу. Представник додає до заяви за формою N 10ДР
довіреність, засвідчену в нотаріальному порядку, на отримання відомостей з Державного
реєстру, документ, що посвідчує особу такого представника, та ксерокопію (з чітким
зображенням) документа, що посвідчує особу довірителя. Відповідь можна отримати
протягом трьох робочих днів з дня звернення.
Також функціонує електронний сервіс «Отримання відомостей з Державного реєстру про
суми виплачених доходів та утриманих податків у електронному вигляді з використанням
електронного цифрового підпису».
Громадянин може сформувати Запит щодо отримання відомостей з ДРФО про суми
виплачених доходів та утриманих податків у електронному вигляді виключно про себе.
Формування Запиту здійснюється за допомогою електронного сервісу «Електронний
кабінет» (cabinet.sfs.gov.ua).
Запит підписується електронним цифровим підписом з одночасним застосовуванням
посиленого сертифікату, після чого надсилатися до ДФС.
Після обробки запиту в електронному сервісі «Електронний кабінет» будуть сформовані
відомості з ДРФО про суми виплачених доходів та утриманих податків.
На всі питання були надані відповіді згідно з чинного законодавства.
Відповідальність громадян за несвоєчасну сплату земельного податку
В Рубіжанській ОДПІ Головного управління ДФС у Луганській області нагадали, що
фізичні особи (громадяни) несуть відповідальність за своєчасне та повне погашення
нарахованого узгодженого грошового зобов’язання, та якщо вони протягом 60 днів з дня
вручення податкового повідомлення-рішення не сплачують узгоджену суму грошового
зобов’язання з плати за землю, такі платники податків притягуються до відповідальності у
вигляді штрафу у таких розмірах:

- при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку
сплати суми грошового зобов’язання, - у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового
боргу;
- при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати
суми грошового зобов’язання, - у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу.
Разом з тим на суму податкового зобов’язання з плати за землю, не сплаченого
протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення, нараховується пеня
у порядку, визначеному ст. 129 Податкового кодексу України.
Представники малого та середнього бізнесу Кремінщини сплатили до місцевої казни
майже 8,6 мільйонів гривень єдиного податку
Протягом січня-червня поточного року підприємці Кремінщини перерахували до
місцевих бюджетів 8561,3 тисяч гривень єдиного податку, що більше минулорічних
надходжень на 2451,3 тисяч гривень або на 40,1 відсоток. Про це повідомила начальник
Кремінського відділення Рубіжанської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області Наталя
Демків.
У розрізі кожної категорії платників єдиного податку найбільші суми забезпечили
фізичні особи –,3921,1тисяч гривень, сільськогосподарські виробники-платники ІV групи
сплатили 3805,2 тисячі гривень, юридичні особи поповнили бюджет на майже на
835тисяч.
Як підкреслила керівник Кремінського відділення, єдиний податок є важливим та
стабільним джерелом наповнення місцевих бюджетів, надходження від якого постійно
зростають.
Платники м.Рубіжне та Кремінського району поповнили місцеві бюджети майже на
20 мільйонів гривень майновими податками
З початку року місцеві бюджети м. Рубіжне, Кремінського району отримали 1,1 мільйона
гривень податку на нерухоме майно, майже 165 тисяч гривень транспортного податку та
18,2 мільйона гривень плати за землю.
Як зазначив в.о начальника Рубіжанської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області Андрій
Забровський, майнові податки забезпечують фінансову самостійність місцевого
самоврядування, кошти від них йдуть винятково на потреби міст, селищ та сіл. За словами
керівника,позитвним є те,що зберігається стале зростання цих надходжень.
Андрій Забровський, зауважив,що у зв'язку зі зміною з 2 липня 2018 року бюджетних
рахунків, аби уникнути помилок при зарахуванні та виникнення податкових боргів,
необхідно обов'язково використовувати нові реквізити.
Нагадаємо, що повний перелік бюджетних рахунків розміщено на субсайті Головного
управління ДФС у Луганській області за посиланням: http://lg.sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki/.
Надходження податку на доходи фізосіб від м. Рубіжне та Кремінського району
склали 142,5 мільйон

За перше півріччя 2018 року суб'єкти господарювання м. Рубіжне, Кремінського району
поповнили бюджети на 142 млн 482,6 тис. гривень податку на доходи фізичних осіб.
Як відзначив в.о начальника Рубіжанської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області Андрій
Забровський , це на 15,1 мільйон більше, ніж за анологічний період 2018року .
Із загальної суми майже 106,9 мільйона надійшло до місцевих бюджетів, 35,6 мільйонів –
до державного. Більшу частину надходжень спрямували підприємці і підприємства міста
Рубіжне – 96,9 мільйонів, Кремінського району – 45,6 мільйонів.
Бізнес та податківці Рубіжанської ОДПІ за «круглим столом»
Під час проведення «круглого столу» з представниками бізнесу у Рубіжанській ОДПІ (м.
Рубіжне) в.о начальника Рубіжанської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області обговорив
актуальні теми, а саме надання адміністративних послуг Центром обслуговування
платників Рубіжанської ОДПІ м. Рубіжне та Кремінського району та заповнення
реквізитів платіжних документів.
Керівник відзначила орієнтацію фіскальної служби саме на сервісні функції, зокрема – на
обслуговування платників. Виконання цієї мети покладено безпосередньо на центри
обслуговування платників, в яких громадяни мають можливість отримати широкий спектр
послуг: інформаційних, консультативних та адміністративних.
Так, з початку 2018 року до Центрів обслуговування платників Рубіжанської ОДПІ
м. Рубіжне та Кремінського району звернулось 7497 відвідувачів. Співробітниками
Центрів надано громадянам та суб’єктам господарювання 7466 адміністративних послуг.
Крім того розглядалися питання
щодо легалізація трудових відносин;
адміністрування єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування ,актуальні питання РРО,в тому числі про реалізацію експериментального
проекту щодо реєстрації та експлуатації новітніх моделей програмних та/або програмнотехнічних комплексів,призначених для реєстрації розрахункових операцій»
Згідно до закону про доступ до публічної інформації, кожний громадянин України
може звернутися до влади із запитом і отримати необхідну йому інформацію.
Відповідним наказом Міністерства фінансів України від 04.05.2018 № 468 «Про
затвердження Порядку організації роботи та взаємодії між структурними
підрозділами органів Державної фіскальної служби при складанні, поданні та
опрацюванні запитів на отримання публічної інформації та Форми для подання
запиту на отримання публічної інформації, що знаходиться у володінні органів
Державної фіскальної служби» (далі наказ Мінфіну № 468), який набрав чинності
26.06.2018, визначено нову форму для подання запиту на отримання публічної
інформації.
Зокрема, наказом Мінфіну № 468 передбачено можливість обрання запитувачем
способу отримання інформації (документів) на запит на отримання публічної інформації
шляхом проставляння у такому запиті відмітки «ознайомлення з документами в
спеціальному місці розпорядника інформації».
Також наказом передбачено, що орган ДФС надає за вимогою запитувача 10
перших сторінок документа безкоштовно одночасно з повідомленням про необхідність

відшкодування витрат на виготовлення копій решти документів, крім документів, якщо
вони надаються на вимогу запитувачу виключно на електронну пошту.
Наголошуємо, що дія цього наказу не поширюється на відносини у сфері звернень
громадян та адвокатських запитів, які регулюються Законом України «Про звернення
громадян» та Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» відповідно.
Наказ Мінфіну № 468 розміщено на офіційному веб-порталі ДФС у розділі
«Головна>Робота з громадянами>Публічна інформація> Нормативно-правові акти» за
посиланням: http://sfs.gov.ua/priymalnya-gromadyan/dostup-do-publichnoi-inform/normativn/.
Форма для подання запиту на отримання публічної інформації, що знаходиться у
володінні органів Державної фіскальної служби, розміщена на офіційному веб-порталі
ДФС у розділі «Головна>Робота з громадянами>Публічна інформація> Форми подання
запиту»
за
посиланням: http://sfs.gov.ua/priymalnya-gromadyan/dostup-do-publichnoiinform/formi-zapitu-na-informatsiyu/.
Андрій Забровський, зауважив,що у зв'язку зі зміною з 2 липня 2018 року
бюджетних рахунків, аби уникнути помилок при зарахуванні та виникнення податкових
боргів, необхідно обов'язково використовувати нові реквізити та нагадав , що повний
перелік бюджетних рахунків розміщено на субсайті Головного управління ДФС у
Луганській області за посиланням: http://lg.sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki/.
Наприкінці зустрічі присутнім нагадали, що для отримання адміністративних
послуг необхідно звертатися в Центри обслуговування платників за адресою: м. Рубіжне,
вул. Менделєєва,14б, або за телефоном (06453)7-66-91 та м. Кремінна ,вул. Центральна,10,
або за телефоном 06454)3-19-40 .
З 1 липня 2018 року підвищено прожитковий мінімум
Рубіжанська ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області нагадала,що з 1 липня 2018 року
встановлено нові розміри прожиткового мінімуму на одну особу у розрахунку на місяць: з
1 липня − 1777 грн, з 1 грудня − 1853 гривні.
Для основних соціальних і демографічних груп населення встановлюються такі
показники:
- для дітей віком до 6 років: з 1 липня −1559 грн; з 1 грудня − 1626 грн;
- для дітей віком від 6 до 18 років: з 1 липня − 1944 грн; з 1 грудня − 2027 грн;
- для працездатних осіб: з 1 липня – 1841 грн; з 1 грудня − 1921 грн;
- для осіб, які втратили працездатність: з 1 липня − 1435 грн; з 1 грудня − 1497 гривень.
Мінімальна заробітна плата на 2018 рік складає у місячному розмірі – 3723 грн, у
погодинному розмірі − 22,41 гривень.
Нагадаємо: розміри прожиткового мінімуму для різних груп населення та розмір
мінімальної заробітної плати встановлено Законом України від 7 грудня 2017 року № 2246
«Про державний бюджет України на 2018 рік».

Щодо удосконалення форми для подання запиту на отримання публічної інформації
Наказом Міністерства фінансів України від 04.05.2018 № 468 «Про
затвердження Порядку організації роботи та взаємодії між структурними
підрозділами органів Державної фіскальної служби при складанні, поданні та
опрацюванні запитів на отримання публічної інформації та Форми для подання
запиту на отримання публічної інформації, що знаходиться у володінні органів
Державної фіскальної служби» (далі наказ Мінфіну № 468), який набрав чинності
26.06.2018, визначено нову форму для подання запиту на отримання публічної
інформації.
Згідно до закону про доступ до публічної інформації, кожний громадянин України може
звернутися до влади із запитом і отримати необхідну йому інформацію.
Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати
публічну інформацію, що знаходиться в його володінні (наприклад, інформація щодо
використання бюджетних коштів або копія рішення сесії міської ради). Тобто йдеться про
раніше створену інформацію, якою володіє розпорядник. Для відповіді на інформаційний
запит розпорядник не повинен створювати нову інформацію (готувати аналітику, надавати
роз’яснення тощо.
Відповідним наказом Мінфіну № 468 удосконалено форму для подання запиту на
отримання публічної інформації, що знаходиться у володінні органів Державної
фіскальної служби. Зокрема, передбачено можливість обрання запитувачем способу
отримання інформації (документів) на запит на отримання публічної інформації шляхом
проставляння у такому запиті відмітки «ознайомлення з документами в спеціальному
місці розпорядника інформації».
Також наказом передбачено, що орган ДФС надає за вимогою запитувача 10
перших сторінок документа безкоштовно одночасно з повідомленням про необхідність
відшкодування витрат на виготовлення копій решти документів, крім документів, якщо
вони надаються на вимогу запитувачу виключно на електронну пошту.
Наголошуємо, що дія цього наказу не поширюється на відносини у сфері звернень
громадян та адвокатських запитів, які регулюються Законом України «Про звернення
громадян» та Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» відповідно.
Наказ Мінфіну № 468 розміщено на офіційному веб-порталі ДФС у розділі
«Головна>Робота з громадянами>Публічна інформація> Нормативно-правові акти» за
посиланням: http://sfs.gov.ua/priymalnya-gromadyan/dostup-do-publichnoi-inform/normativn/.
Форма для подання запиту на отримання публічної інформації, що знаходиться у
володінні органів Державної фіскальної служби, розміщена на офіційному веб-порталі
ДФС у розділі «Головна>Робота з громадянами>Публічна інформація> Форми подання
запиту»
за
посиланням: http://sfs.gov.ua/priymalnya-gromadyan/dostup-do-publichnoiinform/formi-zapitu-na-informatsiyu/.

Про обов’язок нарахування і сплати єдиного внеску фізичною особою – підприємцем,
які провадять незалежну професійну діяльність

Відносини у сфері державної політики з адміністрування єдиного внеску
регулюються виключно Законом України від 08 липня 2010 року №2464-VI «Про збір та
облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (далі –
Закон № 2464).
Відповідно до пункту 4,5 частини першої статті 4 Закону №2464 фізичні особи –
підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність є платниками єдиного
внеску.
Відповідно до частини восьмої статті 9 Закону №2464 фізичні особи – підприємці,
особи, які провадять незалежну професійну діяльність зобов’язані сплачувати єдиний
внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом,
за який сплачується єдиний внесок.
Фізичні особи – підприємці звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо
вони отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли віку,
встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування», та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу
(частина 4 статті 4 Закону №2464).
Періодом, за який зазначені платники подають звітність до фіскального органу
(звітний період) є календарний рік.
Слід зауважити, що Згідно статті 1 Розділу І Закону України від 09.07.2003 № 1058IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» страховий стаж – період
(строк), протягом якого особа підлягала державному соціальному страхуванню, якою або
за яку сплачувався збір на обов'язкове державне пенсійне страхування згідно із
законодавством, що діяло раніше, та/або підлягає загальнообов’язковому державному
пенсійному страхуванню згідно із цим Законом і за який сплачено страхові внески.
Страхові внески – кошти відрахувань на соціальне страхування, збір на обов'язкове
державне пенсійне страхування та страхові внески на загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування, сплачені (які підлягають сплаті) згідно із законодавством, що діяло
раніше; надходження від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування (далі – єдиний внесок), що спрямовуються на загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування.
У разі, якщо платником єдиного внеску не виконуються вимоги діючого
законодавства, тобто не сплачується єдиний внесок та відповідно не подається звіт за
звітний період - страховий стаж не зараховується, а отже особа позбавляється
соціальних гарантій на отримання страхових виплат (послуг) за діючими видами
загальнообов'язкового державного соціального страхування.

