Матеріали Рубіжанської ОДПІ
Розгляд скарг на рішення про відмову у реєстрації податкової накладної
В Рубіжанській ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області розповіли про процедуру розгляду скарг
на рішення комісії ДФС, яка приймає рішення про відмову у реєстрації податкової
накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН),
затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2017 року №485 «Про
затвердження Порядку розгляду скарг на рішення комісії Державної фіскальної служби про
відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі
податкових накладних».
у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових
накладних (далі – ЄРПН), затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня
2017 року №485 «Про затвердження Порядку розгляду скарг на рішення комісії Державної
фіскальної служби про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в
Єдиному реєстрі податкових накладних».
Скарги подають платники ПДВ до ДФС України протягом 10 календарних днів після
отримання ним рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації податкової
накладної/розрахунку коригування. При цьому якщо останній день строку припадає на
вихідний або святковий день, останнім днем такого строку вважається перший робочий день,
що настає за вихідним або святковим днем. Строк подання скарги може бути продовженим за
правилами і на підставах, визначених п. 102.6 ст. 102 Податкового кодексу України (далі –
ПКУ).
За результатами розгляду скарги комісія з питань розгляду скарг приймає одне з таких
рішень:
• задовольняє скаргу та скасовує рішення комісії ДФС;
• залишає скаргу без задоволення та рішення комісії ДФС без змін.
Якщо мотивоване рішення щодо скарги не надсилається платнику податку протягом строку,
визначеного п. 56.23 ст. 56 ПКУ, а саме – протягом 10 календарних днів з дня отримання
скарги ДФС, така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника податку з
дня, що настає за останнім днем зазначеного строку.
Задоволення скарги є підставою для реєстрації в ЄРПН податкових накладних/розрахунків
коригування.
Відповідно до п. п. 201.16.4 п. 201.15 ст. 201 ПКУ та п. 19 Порядку ведення Єдиного реєстру
податкових накладних, податкова накладна/розрахунок коригування, реєстрацію якої в ЄРПН
було зупинено, реєструється у день настання однієї із таких подій:
а) прийнято рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН;
б) набрало законної сили рішення суду про реєстрацію відповідної податкової
накладної/розрахунку коригування в ЄРПН (при надходженні до ДФС відповідного рішення
суду).
Про Довідник типів об'єктів оподаткування для подання форми №20-ОПП оновлено

Рубіжанська ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області повідомляє, що 04.09.2017 ДФС України
на головній сторінці офіційного веб-порталу у розділі «Довідники» за посиланням
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/127294.html оприлюднено новий довідник
типів об’єктів оподаткування.
Нагадуємо, що Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з
оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою №20-ОПП подається
протягом 10 робочих днів після їх реєстрації, створення чи відкриття до контролюючого
органу за основним місцем обліку платника податків.
Форма вказаного повідомлення передбачає заповнення типу об’єкта оподаткування.

Про зміну головного бухгалтера повідомити органи ДФС потрібно у 10- денний строк
Рубіжанська ОДПІ повідомляє, у разі зміни особи, відповідальної за ведення бухгалтерського
та податкового обліку на підприємстві, до контролюючих органів необхідно подати заяву за
формою №1-ОПП у 10- денний строк з дня виникнення змін в облікових даних.
Слід знати, при поданні цієї зави з позначкою «Відомості про особу, відповідальну за ведення
бухгалтерського та/або податкового обліку» заповнюються 1,2,4 та 10 поля заяви. Інформація
про засновників не подається.
Водночас платники податків, які уклали з відповідним контролюючим органом договір про
визнання електронних документів, можуть подати заяву за формою №1-0ПП з позначкою
«Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку»
засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації
електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

З 20 вересня наберуть чинності зміни до Порядку надсилання податкових повідомленьрішень
Міністерство фінансів України наказом від 21.07.2017 р. № 658, зареєстрованим в
Міністерстві юстиції 18.08.2017 за N 1021/30889 (далі – Наказ № 658), внесло зміни до
Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам
податків. Наказ № 658 опубліковано в бюлетені «Офіційний вісник України» від 08.09.2017
№70 та набере чинності з 20 вересня 2017 року.
Щодо порядку складання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень, то
уточнено, що контролюючий орган визначає суму нарахування (зменшення) грошових,
податкових зобов’язань, зменшення (збільшення) суми податкових зобов'язань та/або
податкового кредиту та/або зменшення бюджетного відшкодування з ПДВ та/або зменшення
від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення
суми ПДВ, що передбачені Податковим кодексом України (далі – ПКУ) або іншим
законодавством, і складає податкове повідомлення-рішення.
Податкове повідомлення-рішення за формами:
- «Р» – складається у разі виявлення за результатами перевірок завищення або заниження
податкових зобов'язань платника податків та за наслідками таких перевірок, передбачених
ПКУ, штрафних (фінансових) санкцій, пов’язаних з таким заниженням (завищенням)
податкових зобов’язань (крім грошових зобов’язань та/або штрафних (фінансових) санкцій,
визначених іншими формами податкових повідомлень-рішень);

- «ПН» - складається у разі виявлення помилок при зазначенні обов’язкових реквізитів
податкових накладних, передбачених п. 201.1 ст. 201 ПКУ та/або необхідності складання та
реєстрації в ЄРПН ПН/РК до неї у випадках, передбачених ПКУ.
Податкове повідомлення-рішення у разі встановлення порушень вимог законодавства з
питань державної митної справи складається контролюючим органом.
Більш детально з текстом Наказу №658 можна ознайомитися на офіційному веб-порталі
Верховної Ради України Перейти.
08 вересня набрав чинності Порядок направлення контролюючими органами
податкових вимог платникам податків
Порядок направлення контролюючими органами податкових вимог платникам податків (далі
– Порядок) визначає механізм формування, надсилання (вручення) та відкликання податкових
вимог контролюючими органами, та поширюється на платників податків, у яких виник
податковий борг. Порядок затверджено наказом Мінфіну від 30.06.2017 р. № 610 (далі –
Наказ № 610), який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 липня 2017 р. за N
902/30770. Наказ № 610 опубліковано в Офіційному віснику України від 08.09.2017 N 70 та
набрав чинності з моменту опублікування.
Так, податкова вимога формуватиметься у разі, якщо платник податків не сплатить у
встановлені Податкового кодексу України (далі – ПКУ) строки суму:
узгодженого грошового зобов’язання;
непогашеної пені, нарахованої у порядку, визначеному ПКУ.
Податкова вимога не надсилатиметься (не вручатиметься), якщо загальна сума податкового
боргу платника податків не буде перевищувати 60 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян (1020 грн). У разі збільшення загальної суми податкового боргу до розміру, що
перевищує 60 н.м.д.г., контролюючий орган надсилатиме (вручатиме) податкову вимогу
такому платнику податків.
Податкова вимога надсилається (вручається) платнику податків у письмовій та/або
електронній формі, але не раніше першого робочого дня після закінчення встановленого ПКУ
граничного строку сплати суми грошового зобов’язання.
Крім загальних реквізитів, вона повинна містити відомості про:
факт виникнення грошового зобов’язання та права податкової застави;
розмір податкового боргу, який забезпечується податковою заставою;
обов’язок погасити податковий борг;
можливі наслідки його непогашення в установлений строк;
попередження про опис активів, які відповідно до законодавства можуть бути предметом
податкової застави;
можливі дату та час проведення публічних торгів з їх продажу.
Щодо подачі звітності єдиннику за новою формую
Фахівці Рубіжанської ОДПІ звернули увагу, що 5 травня 2017 набрав чинності наказ
Міністерства фінансів України від від 17.03.2017 № 369 «Про затвердження Змін до наказу
Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року № 578» (далі – Наказ № 369), який
вніс зміни до форми Податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи
підприємця, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 578 (далі
– Наказ № 578).
Відповідно до положень статті 296 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) платники
єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову
декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового

(звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові
внески, визначені п. 295.1 ст. 295 ПКУ.
Платники єдиного податку третьої групи подають до контролюючого органу податкову
декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для квартального податкового
(звітного) періоду. Згідно з п. 294.1 ст. 294 ПКУ податковим (звітним) періодом для платників
єдиного податку першої та другої груп є календарний рік. Податковим (звітним) періодом для
платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал.
Разом з тим, відповідно з п. 46.6 ст. 46 ПКУ якщо в результаті запровадження нового податку
або зміни правил оподаткування змінюються форми податкової звітності, центральний орган
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує, державну податкову і митну
політику, який затвердив такі форми, зобов’язаний оприлюднити нові форми звітності. До
визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання
звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх
оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення. У
разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст.
102 ПКУ) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки)
виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень,
визначених ст. 50 ПКУ), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої
податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку (п. 50.1
ст. 50 ПКУ).
З огляду на те, що базовим податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку
третьої групи є календарний квартал, а для платників першої та другої груп – календарний
рік, то форма Податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи –
підприємця, затверджена наказом № 578 (в редакції Наказу № 369), буде використовуватись
платниками єдиного податку третьої групи для складання звітності за 9 місяців 2017 року
починаючи з 01.10.2017, а платниками першої та другої груп для складання звітності за 2017
рік – з 01.01.2018. При цьому, для самостійного виправлення помилок, допущених у
податковій звітності за попередні звітні (податкові) періоди, вказана форма декларації буде
використовуватись з 01.10.2017.
Про визначення дати податкових зобов’язань
ГУ ДФС у Харківській області нагадує, що статтею 187 ПКУ визначений порядок визначення
дати податкових зобов’язань. Відповідно до пункту 187.1 статті 187 Кодексу, датою
виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка
припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася
раніше:
а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку
як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за
готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата
інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;
б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації,
що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог
митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт
постачання послуг платником податку.
При цьому, відповідно до п. 187.7 ст. 187 Кодексу датою виникнення податкових зобов'язань
у разі постачання товарів/послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів є дата зарахування
таких коштів на банківський рахунок платника податку або дата отримання відповідної
компенсації у будь-якій іншій формі, включаючи зменшення заборгованості такого платника
податку за його зобов'язаннями перед бюджетом.

Отже, враховуючи те, що пунктом 187.7 статті 187 Кодексу визначений особливий порядок
виникнення податкових зобов'язань у разі постачання товарів/послуг з оплатою за рахунок
бюджетних коштів, дата виникнення права на податковий кредит при здійсненні операцій з
постачання товарів/послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів визначається у
загальновстановленому порядку за правилом першої події відповідно до пункту 198.2 статті
198 Кодексу.
Відповідно до п. 198.2 ст. 198 Кодексу датою віднесення сум податку до податкового кредиту
вважається дата тієї події, що відбулася раніше:
дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг;
дата отримання платником податку товарів/послуг.
При цьому, підставою для віднесення сум ПДВ, сплачених (нарахованих) при придбанні
товарів / послуг, до складу податкового кредиту є податкова накладна, зареєстрована
належним чином в Єдиному реєстрі податкових накладних.
Сервіс «Електронний кабінет платника
В Рубіжанській ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області повідомили, що ДФС України забезпечує
функціонування «Електронного кабінету платника» (далі – ЕКП), вхід до якого здійснюється
за адресою: http://cabinet.sfs.gov.ua з використанням електронно-цифрового підпису
Акредитованого центру сертифікації ключів.
Для входу до приватної частини особистого кабінету необхідно перейти за вкладкою «Вхід до
особистого кабінету». Далі необхідно обрати особистий електронний ключ, вибравши
відповідний файл з електронного носія, в головному меню ЕКП обрати розділ «Ведення
звітності» - «Тип форми» - «Запити» - «Створити запит» - «Договір».
Договір підписується електронними цифровими підписами (далі – ЕЦП) посадових осіб
платника податків - юридичної особи або фізичної особи - підприємця і ЕЦП, що є аналогом
відбитка печатки (за наявності), та надсилається електронною поштою до контролюючого
органу за основним місцем обліку платника податків.
Контролюючий орган, де зареєстрований платник, звіряє реквізити, вказані у Договорі, з
реєстраційними даними платника податків в контролюючому органі. При невідповідності
реквізитів повертає платнику податків його електронний носій та надані примірники
договору.
Перша квитанція є підтвердженням платнику податків передачі його податкових документів в
електронному вигляді до контролюючого органу засобами телекомунікаційного зв’язку. Ця
квитанція надсилається контролюючими органами на електронну адресу платника податків, з
якої було надіслано податкову звітність. Другий примірник першої квитанції в електронному
вигляді зберігається в контролюючому органі. Якщо на електронну адресу платника податків
не надійшла перша квитанція, то податковий документ вважається неодержаним.
Підтвердженням платнику податків прийняття його податкових документів до бази даних
контролюючого органу є друга квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі, в
якій визначаються реквізити прийнятого податкового документа в електронній формі,
відповідність податкового документа в електронній формі затвердженому формату
(стандарту) електронного документа, результати перевірки ЕЦП, інформація про платника
податків, дата та час приймання, реєстраційний номер, податковий період, за який подається
податкова звітність, та дані про відправника квитанції. На цю квитанцію накладається ЕЦП
контролюючого органу, здійснюється її шифрування та надсилання платнику податків

засобами телекомунікаційного зв’язку. Другий примірник другої квитанції в електронному
вигляді зберігається в контролюючому органі.
Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до закінчення строку
чинності посилених сертифікатів відкритих ключів. Якщо платник податків подає до органу
ДФС нові посилені сертифікати ЕЦП, цей договір вважається пролонгованим до закінчення
терміну чинності нових посилених сертифікатів ключів.
Підтвердження передачі податкових документів в електронному вигляді до контролюючого
органу платник податків може переглянути у вкладці «Вхідні/вихідні документи» приватної
частини особистого кабінету.
Платником укладається один Договір з контролюючим органом за основним місцем обліку,
який надає право подавати електронні документи до будь-якого контролюючого органу, в
якому такий платник перебуває на обліку.
Платники Рубіжанської ОДПІ сплатили до бюджету майже 2 млн гривень екологічного
податку
Як повідомили в Рубіжанської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області, впродовж січня-серпня
2017 року суб’єкти господарської діяльності м Рубіжане та Кремінського району за
забруднення навколишнього середовища перерахували до бюджету 1951 тис. грн.
екологічного податку. Це на 148 тис. грн. більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Нагадаємо, відповідно до Податкового кодексу України базовим податковим (звітним)
періодом для екологічного податку визначено календарний квартал.
Граничними термінами подання податкових декларацій та сплати податкових зобов'язань з
екологічного податку вважаються за:
I квартал ц.р.: 10 травня та 19 травня 2017 року відповідно;
II квартал ц.р.: 9 серпня та 18 серпня 2017 року відповідно;
III квартал ц.р.: 9 листопада та 17 листопада 2017 року відповідно;
IV квартал ц.р.: 9 лютого та 19 лютого 2018 року відповідно.
Якщо платник екологічного податку з початку звітного року не планує здійснення викидів,
скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів
протягом звітного року, то такий платник повинен повідомити про це відповідний
контролюючий орган за місцем розташування джерел забруднення та скласти заяву довільної
форми про відсутність у нього у звітному році об'єкта обчислення екологічного податку. В
іншому разі платник податку зобов'язаний подавати Декларації відповідно до вимог Кодексу.

