Рубіжанське управління ГУ ДФС у Луганській області інформує
Подання запиту на отримання витягу з реєстру страхувальників платником єдиного
внеску та/або застрахованою особою в Електронному кабінеті
В Рубіжанському управлінні ГУ ДФС у Луганській області повідомили, що
ДФС
запроваджено новий електронний сервіс, який надає можливість подати запит на
отримання витягу з реєстру страхувальників Державного реєстру загальнообов’язкового
державного соціального страхування.
Запит про отримання витягу з реєстру страхувальників може бути подано платником
єдиного внеску та/або застрахованою особою через приватну частину (особистий кабінет)
Електронного кабінету.
Для цього в приватній частині Електронного кабінету необхідно в меню Ведення
звітності обрати Запит про отримання витягу з реєстру страхувальників (ф. № 1-ЗРС)
(J1303801 ), заповнити відповідні поля, підписати та надіслати.
Підтвердженням отримання ДФС запиту є Квитанція в електронному вигляді, в якій
зазначено дату та номер реєстрації відповідного запиту.
Витяг за результатами обробки запиту можна переглянути у меню Перегляд звітності у
вкладці: J1438101 – для юридичної особи або відокремленого підрозділу (ф. № 1-ВРС );
F1438201 – для фізичної особи – підприємця або фізичної особи, яка провадить незалежну
професійну діяльність (ф. № 2-ВРС); F1438301 - для фізичної особи, яка бере добровільну
участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування (ф. № 3ВРС). Якщо в реєстрі страхувальників відсутня інформація, то заявнику формується
довідка з реєстру страхувальників (ф. № 1-ДРС) (J/F1403801).
Звертаємо увагу, що тільки у разі особистого звернення фізичної особи надається:
інформація про встановлення з реєстру страхувальників ознаки «пенсіонер за віком» (із
зазначенням дати встановлення пенсії за віком) або «особа з інвалідністю» (із зазначенням
дати встановлення пенсії по інвалідності або соціальної допомоги та дати закінчення
терміну, до якого встановлена інвалідність), яка зазначається у витягу (ф. № 2-ВРС);
витяг з реєстру страхувальників щодо фізичної особи, яка бере добровільну участь у
системі загальнообов'язкового державного соціального страхування (ф. № 3-ВРС).
У разі виникнення питань з приводу користування Електронним кабінетом, звертатися за
телефоном:0 800 501 007.
Платники можуть подавати декларацію з податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, за новою формою
Затверджено нову форму податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки. Зміни запроваджені для врегулювання питання щодо визначення
податкових зобов’язань з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, по
об’єктах як житлової, так і нежитлової нерухомості та забезпечення зручності суб’єктам
господарювання уточнювати свої податкові зобов’язання.
Декларація має такі новації:

1. Запровадження у процедурі справляння податку єдиних державних норм шляхом
використання офіційно затверджених класифікаторів.
Наразі діючою декларацією (попередньою формою) передбачено застосування умовних
ознак типів нерухомості (від 1 до 9), що не відповідає даним реєстраційних документів. В
умовах автоматизації та спрощення процедури справляння податків і зборів, необхідно
було надати платникам можливість зазначати у деклараціях коди нерухомості згідно з
реєстраційними документами, що також сприятиме прозорості податкової звітності.
Постановою КМУ від 24.05.2017 № 483 «Про затвердження форм типових рішень про
встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки» забезпечено єдиний підхід до встановлення органами
місцевого самоврядування податкових ставок податку відповідно до класифікатора
будівель та споруд згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000,
затвердженим наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та
сертифікації від 17 серпня 2000 року № 507.
Запровадження у новій формі декларації єдиного підходу до визначення типів
нерухомості спростить користування рішеннями органів місцевого самоврядування при
складанні декларації, сприятиме прозорості контролю за правильністю виконання цих
рішень як з боку органів місцевого самоврядування, так і з боку контролюючих органів.
2. Декларацією передбачено, що до контролюючого органу за місцезнаходженням
об'єкта/об'єктів оподаткування подається одна декларація. У разі існування об’єктів
нерухомості, що знаходяться на території адміністративно-територіальних одиниць, які
відповідають різним кодам органів місцевого самоврядування за КОАТУУ, але ці
адміністративно-територіальні одиниці обслуговуються одним контролюючим органом,
декларація подається з кількома додатками відповідного типу (на сьогодні декларації
надаються окремо по кожній адміністративно-територіальній одиниці).
Нова форма декларації сприятиме скороченню кількості податкової звітності: декларація
надається одна, а кількість додатків залежить від кількості органів місцевого
самоврядування, на території адміністративно-територіальних одиниць яких розташовані
об’єкти нерухомого майна.
Рекомендуємо платникам Податку декларувати свої податкові зобов’язання у 2019 році за
новою формою декларації.
Водночас, зважаючи на норми п. 46.6 ст. 46 Податкового кодексу України, платники
Податку не обмежені в поданні декларації за старою формою.
Також звертаємо увагу платників податку на те, що до контролюючого органу має бути
надана декларація тільки за однією формою.
Нову форму податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 15.11.2018 № 897 «Про
внесення змін до форми Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.12.2018 за
№ 1473/32925.
Наказ набрав чинності 18.01.2019 (опублікований в Офіційному віснику України, 2019,
№ 5).

Доступ в Електронному кабінеті до інформації щодо відповідності платника податку
критеріям ризиковості
В Електронному кабінеті платникам надано он-лайн доступ до інформації щодо
відповідності платника податку критеріям ризиковості, визначених відповідно до пункту
10 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/ розрахунку коригування в
Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 21.02.2018 № 117 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації
податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних».
Інформація про відповідність платника критеріям ризиковості (у разі її наявності)
відображається в особистому кабінеті із зазначенням пункту таких критеріїв, а також дати
внесення/виключення платника податку до/з переліку ризикових платників податків.
Крім того, в Електронному кабінеті платники мають доступ до показників: D
(навантаження за останні 12 календарних місяців), Р (сума податку на додану вартість,
зазначена у податкових накладних/розрахунках коригування кількісних і вартісних
показників, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних у звітному періоді) в
розрізі періодів, та позитивної податкової історії платника податку за визначеними
критеріями.
Про декларування доходів громадян у 2019 році у запитаннях та відповідях
З 1 січня 2019 року розпочалася кампанія декларування доходів громадян, отриманих
ними у 2018 році. Днями начальник Рубіжанського управління ГУ ДФС у Луганській
області Андрій Забровський , в своєму інтерв’ю місцевому радіо, надав відповіді на
питання, які найчастіше виникають у громадян при декларуванні доходів.
Питання: У яких випадках фізичні особи зобов’язані подати річну декларацію?
Відповідь: 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 громадянам; 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; - доходів від податкових агентів, 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 сума боргу, у розрахунку
на рік, перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня
звітного року; - інвестиційних доходів; - іноземного доходу; - та в інших передбачених
Кодексом випадках.
Питання: Коли декларація про доходи не подається?
Відповідь: Обов’язок фізичної особи-платника податку на доходи фізичної особи щодо
подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається,
якщо такий платник отримував доходи: - від податкових агентів, які не включаються до
загального оподатковуваного доходу; - виключно від податкових агентів незалежно від
виду та розміру нарахованого доходу; - від операцій продажу (обміну) майна, дарування,

при нотаріальному посвідченні договорів за якими був сплачений ПДФО та військовий
збір; - у вигляді об’єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою податку та
з яких сплачено податок.
Питання: Які строки подання декларації та сплати нарахованих податків і зборів?
Відповідь: Фізичні особи не підприємці, подають декларацію про отримані доходи дo 1
травня 2019 року, тобто, граничним строком подання декларації є 30 квітня. А декларацію
на отримання податкової знижки, громадяни подають пo 31 грудня 2019 року включно.
Сплатити податкове зобов’язання потрібно до 1 серпня 2019 року.
Питання: Хто може бути звільнений від подання декларації?
Відповідь: Вiд обов’язку подання декларації звільняються платники податку, якi є
неповнолітніми абo недієздатними особами, перебувають нa утриманні батьків (опікунів)
aбо держави станом на кінець звітного податкового року. В цьому випадку обов’язок
подання декларації покладається на батьків чи опікунів (піклувальників). Також,
звільняються вiд oбов’язкy подання декларації особи, якi перебувають під арештом aбо є
затриманими чи засудженими дo позбавлення волі, перебувають в полоні aбо ув’язненні
на території інших держав станом на кінець граничнoгo строку подання декларації;
перебувають нa строковій військовій службі, перебувають у розшуку станом на кінець
звітного податкового року.
Питання: Які нововведення для декларантів, що мають право подати декларацію з метою
отримання податкової знижки?
Відповідь: Розширено коло осіб, які мають право на податкову знижку. Мова йде про
громадян, які понесли витрати на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної,
загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти. Також матимуть
право на податкову знижку платники, які мають статус внутрішньо переміщеної особи (за
умови дотримання вимог, встановлених Кодексом), що сплачують орендну плату за
житло (за умови оформлення оренди відповідно до вимог чинного законодавства).
Питання: Як самостійно розрахувати податкову знижку за навчання?
Відповідь: База оподаткування визначається шляхом зменшення річної суми нарахованої
зарплати на суму податкової соціальної пільги за її наявності. Інформацію щодо сум
нарахованого загального річного оподатковуваного доходу, застосованої податкової
соціальної пільги та утриманих податку на доходи фізичних осіб і військового збору,
фізичні особи отримують у вигляді довідки про доходи від свого роботодавця.
На підставі підтверджувальних документів (квитанцій, чеків) визначається сума витрат
платника податку – резидента, дозволених до включення до декларації. А далі, розрахунок
проводиться за формулою розписаною у податковій декларації.
Питання: Чи декларуються кошти, отримані з-за кордону?
Відповідь Якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним, сума
такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника
податку – отримувача. В цьому разі громадянин зобов’язаний подати річну податкову
декларацію. Дохід оподатковуватиметься податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18
відсотків та військовим збором 1,5 відсотка. Сума іноземного доходу перераховується у

гривні за валютним курсом Національного банку України, що діє на момент отримання
таких доходів.
Питання: За які порушення можуть бути застосовані фінансові санкції до громадян?
Відповідь: Потенційно загрожують штрафи за два види порушення: по-перше, за
неподання декларації або несвоєчасне подання, по-друге, за несвоєчасну сплату
податкових зобов’язань, визначених в декларації.
Про ЄСВ в запитаннях та відповідях
Днями в Рубіжанському управлінні ГУ ДФС у Луганській області відбувся брифінг за
участю начальника Рубіжанського управління ГУ ДФС у Луганській області Андрія
Забровського. Тема брифінгу: «Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування в запитаннях та відповідях». Керівник управління розповів про
нарахування та сплату ЄСВ суб’єктами підприємницької діяльності, в тому числі, які не
здійснюють підприємницьку діяльність та знаходяться в стадії припинення, відповів на всі
запитання місцевих мас-медіа.
Питання: З якого моменту діє реєстрація фізичної особи-підприємця (ФОП)?
Відповідь: Відповідно до Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань», який набрав чинності з 01.07.2004 року,
реєстрація ФОП діє з моменту включення до Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб-підприємців, тобто фізична особа відвідавши державного реєстратора,
написавши у нього заяву, на наступний день рахується на обліку в податковій інспекції, як
підприємець.
Питання : Чим визначено обов’язок платника податків подавати звітність до органу
доходів і зборів за основним місцем обліку та нараховувати, обчислювати і сплачувати
податки та єдиний соціальний внесок?
Відповідь За результатами проведеної підприємницької діяльності ФОП має декларувати
свої доходи, це передбачено статтею 16 Податкового кодексу України. Обов’язок
платника податків подавати звітність до податкового органу за основним місцем обліку та
нараховувати, обчислювати і сплачувати податки та єдиний соціальний внесок, що
визначено статями 38,49 ПКУ та статтею 6 Закону України «Про збір та облік єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
Питання: Перебуваючи на обліку фізичні особи-підприємці яку систему оподаткування
можуть обрати?
Відповідь: ФОП для здійснення ними підприємницької діяльності можуть обрати
загальну систему оподаткування чи спрощену систему оподаткування, яка передбачає
вибір першої, або другої, або третьої групи єдиного податку.
Питання: Чи повинні сплачувати ЄСВ підприємці, які перебувають на загальній системі
оподаткування та не отримують доходів?
Відповідь Внесеними змінами до Закону України №2464 «Про збір та облік єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», які набули чинності з 01
січня 2017 року, що стосується платників, які перебувають на загальній системі

оподаткування та якими не отримано дохід (прибуток) у звітному році або окремому
місяці звітного року, такі платники зобов’язані визначити базу нарахування та нарахувати
єдиний внесок. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір
мінімального страхового внеску.
Тобто, такі підприємці обов’язково сплачують ЄСВ у розмірі не менше розміру
мінімального страхового внеску, незалежно від того чи займався підприємницькою
діяльністю чи ні, отримував дохід чи ні.
Питання: Чи застосовуються фінансові санкції та які у разі несвоєчасної або не повної
сплати єдиного внеску?
Відповідь: Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника. Основним документом, який
регулює єдиний внесок, є Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Відповідно до норм Закону №2464
у разі несвоєчасної сплати або не в повному обсязі ЄВ до платника застосовуються
фінансові санкції. Суми єдиного внеску, своєчасно не нараховані та не сплачені у строки
встановлені законодавством є недоїмкою (боргом). У разі несвоєчасної сплати або сплати
не в повному обсязі єдиного внеску, до платника застосовуються фінансові санкції у
вигляді штрафу у розмірі 20 відсотків несплачених або несвоєчасно сплачених сум
єдиного внеску. Окрім того, на суму боргу нараховується пеня з розрахунку 0,1 відсотка
суми недоплати за кожний день прострочення.
Питання: Чи є термін давності по боргам з ЄСВ?
Відповідь: Ні не має, нараховані та несвоєчасно сплачені суми боргу по єдиному внеску
не підлягають ні розстроченню, ні списанню за терміном давності.
Питання: Коли підприємницька діяльність вважається припиненою?
Відповідь Відповідно до Податкового кодексу України підставами для зняття з обліку у
контролюючих органах є повідомлення чи документальне підтвердження державного
реєстратора про проведення державної реєстрації припинення фізичної особи підприємця.
Тобто, фізичні особи – підприємці втрачають статус підприємця лише з дати внесення до
Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення
підприємницької діяльності цією фізичною особою.
Питання: Що повинен ще зробити підприємець, щоб скасувати підприємницьку
діяльність?
Відповідь: У разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності
підприємець повинен подати до податкової інспекції сам за себе звіт із зазначенням типу
форми «ліквідаційна», де останнім звітним періодом буде період з дня закінчення
попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення підприємницької
діяльності. При цьому термін сплати зобов’язань, визначених ФОП, у Звіті з позначкою
«ліквідаційний», настає в день подання такого Звіту, відповідно ЄСВ необхідно сплатити
до дати подання Звіту.
Питання: Чи потрібно вчиняти якісь дії для закриття в податковій інспекції
підприємницької діяльності?

Відповідь Так, зняття з обліку ФОП здійснюється на підставі відомостей з реєстраційної
картки, наданих державним реєстратором, після проведення передбачених
законодавством перевірок на закриття та проведення остаточних розрахунків з бюджетом.
Тому звертаю увагу громадян, які були зареєстровані підприємцями та вважають, що вони
зняті з обліку, як ФОП, якнайшвидше, звернутися до податкової інспекції, для звірки та
з’ясування чи дійсно скасована чи лише припинена ваша підприємницька діяльність.
Також, закликаю суб’єктів підприємництва, звертайтеся до державного реєстратора, щоб
закрити свою підприємницьку діяльність та припинити нарахування ЄСВ.
Власники нерухомості спрямували до місцевих скарбниць понад 360 тисяч гривень
Власники об’єктів нерухомості Рубіжанського управління ГУ ДФС у Луганській області
спрямували до місцевих скарбниць у січні 2019 року 360,7 тис грн податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки. Проти результатів роботи відповідного періоду
минулого року приріст надходжень по податку на нерухоме майно становить 23,7 тис грн
або 7 відсотків. Про це розповів начальник Рубіжанського управління ГУ ДФС у
Луганській області Андрій Забровський.
Керівник звернув увагу платників податку, що затверджено нову форму податкової
декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Зміни
запроваджені для врегулювання питання щодо визначення податкових зобов’язань з
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, по об’єктах як житлової, так і
нежитлової нерухомості та забезпечення зручності суб’єктам господарювання уточнювати
свої податкові зобов’язання.
Нову форму податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 15.11.2018 № 897 «Про
внесення змін до форми Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.12.2018 за
№ 1473/32925. Наказ набрав чинності 18.01.2019 (опублікований в Офіційному віснику
України, 2019, № 5).

За якою формою звітувати з податку на прибуток за 2018 рік?
У зв’язку з набуттям 14.12.2018 чинності наказом Міністерства фінансів України від
19.10.2018 № 842 «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на
прибуток підприємств», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 листопада
2018 року за № 1303/32755 (далі - наказ № 842), розроблено та впроваджено оновлену
форму податкової декларації з податку на прибуток підприємств (ідентифікатор форми
J0100117 для юридичних осіб) (далі - декларація за новою формою).
Враховуючи, що видання наказу № 842 обумовлено змінами з 01.01.2018 в оподаткуванні
податком на прибуток підприємств, які впливають на показники бюджету, листом ДФС
від 04.01.2019 № 357/7/99-99-15-02-01-17 рекомендовано платникам податку на прибуток

підприємств за базовий звітний (податковий) період - 2018 рік подавати податкову
декларацію за новою формою.
Електронна форма за ідентифікатором J0100117 розміщена на офіційному веб-порталі
ДФС у рубриці Електронна звітність > Платникам податків про електронну звітність >
Інформаційно-аналітичне забезпечення > Реєстр форм електронних документів і є
доступною для використання розробниками програмного забезпечення.
Електронна форма за ідентифікатором J0100117 передбачає необхідність встановлення
позначки «базовий звітний період квартал» або «базовий звітний період рік». Зазначене
має бути реалізовано у програмному забезпеченні, яке використовує платник для подання
нової форми декларації в електронному вигляді.
Відповідно інформаційні системи ДФС забезпечують приймання декларації за новою
формою за ідентифікатором J0100117 як за наявності позначки «базовий звітний період
квартал» - для платників податку, що складають податкову декларацію з податку на
прибуток підприємств (далі - декларація) за податкові (звітні) періоди квартал, півріччя,
три квартали, рік, так і за наявності позначки «базовий звітний період рік» - для платників
податку, яким встановлено річний податковий (звітний) період.
Разом з тим п. 46.6 ст. 46 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) встановлено, якщо
в результаті зміни правил оподаткування змінюються форми податкової 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.
Враховуючи зазначене, до 01.04.2019 буде забезпечено також прийняття декларацій за
формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897 (у
редакції наказу від 28.04.2017 № 467), а саме:
за базовий звітний період рік - за ідентифікатором форми J0108104;
за базовий звітний період квартал - за ідентифікатором форми J0100116.
Відповідно до п. 50.1 ст. 50 Кодексу, якщо у майбутніх податкових періодах (з
урахуванням строків давності, визначених ст. 102 Кодексу) платник податків самостійно
(у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у
раніше поданій ним податковій декларації, він зобов’язаний надіслати уточнюючий
розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання
уточнюючого розрахунку.
Таким чином, у разі необхідності внесення змін до податкової звітності за минулі
податкові (звітні) періоди у порядку, визначеному ст. 50 Кодексу, до 01.04.2019 платники
податку матимуть можливість подавати уточнюючі декларації за ідентифікаторами форм
J0108104, J0100116 та J0100516.
При виправленні помилок за податкові (звітні) періоди 2015-2017 років суб’єктами
господарювання - виробниками сільськогосподарської продукції, якими було обрано
річний податковий (звітний) період відповідно до п.п. 137.4.1 п. 137.4 ст. 137 Кодексу,
такі платники в уточнюючих деклараціях обов’язково проставляють позначку у рядку
«виробника сільськогосподарської продукції» у полі 9 «Особливі відмітки» заголовної

частини декларації та можуть використовувати ідентифікатор форми J0100516, що буде
діяти до 01.04.2019, а у подальшому - нову форму за ідентифікатором J0100117.
Після 01.04.2019 уточнюючі декларації прийматимуться тільки за новою формою (за
ідентифікатором J0100117).
Згідно з абзацом п’ятим п. 50.1 ст. 50 Кодексу, якщо після подачі декларації за звітний
період платник податків подає нову декларацію з виправленими показниками до
закінчення граничного строку подання з декларації за такий самий звітний період, то
штрафи, визначені у цьому пункті, не застосовуються.
У разі подання платником за 2018 рік декларації за новою формою за ідентифікатором
форми J0100117 до закінчення граничного строку подання (01.03.2019 включно),
податкові зобов’язання визначаються за декларацією, що подана останньою, незважаючи
на наявність раніше поданої за ідентифікатором форми J0108104 або J0100116.
Звертаємо увагу, що платники єдиного податку (фізичні і юридичні особи), які
здійснювали у 2018 році на користь нерезидента - юридичної особи або уповноваженої
ним особи будь-які виплати, відповідно до п. 297.5 ст. 297 Кодексу здійснюють
нарахування та сплату податку з доходів нерезидента в порядку, розмірі та у строки,
встановлені розділом III Кодексу. Таким платникам необхідно буде подати декларацію за
новою формою із обов’язковим проставлянням позначки у рядку «платник єдиного
податку» у полі 9 «Особливі відмітки» заголовної частини декларації та поданням додатка
ПН до рядка 23 ПН декларації. Подання до декларації інших додатків та фінансової
звітності від платників єдиного податку не вимагається.
При цьому платники єдиного податку використовують декларацію за новою формою за
ідентифікатором J0100117 - для юридичних осіб та за ідентифікатором J0100702 - для
фізичних осіб.
Довідково: листи ДФС України від 04.01.2019 №357/7/99-99-15-02-01-17, від 13.02.2019
№4622/7/99-9915-02-01-17.
Як отримати довідку про доходи он-лайн!
Як отримати довідку про доходи он-лайн!
Про це в інтерв’юмісцевому розповів начальник Рубіжанського управління ГУ ДФС у
Луганській області Андрій Забровський. Основні питання які найбільш актуальні щодо
отримання довідки про доходи он-лайн.
В межах кампанії декларування доходів громадян та електронного декларування доходів
державних службовців громадяни можуть скористатися сервісом «Електронний кабінет» в
частині отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків
про суми виплачених доходів та утриманих податків в електронному вигляді (далі відомості про доходи) та отримати відомості про доходи в електронному вигляді з
використанням електронного цифрового підпису (ЕЦП), а також підготувати, заповнити
та надіслати в електронному вигляді до контролюючих органів декларацію про майновий
стан і доходи зазначив Андрій Забровський .
Як фізична особа - платник податків може сформувати Запит?

За допомогою меню «Заяви, запити для отримання інформації» приватної частини
«Електронного кабінету» та «Спеціалізованого клієнтського програмного забезпечення
для формування та подання звітності/запитів до «Єдиного вікна подання електронної
звітності» фізична особа - платник податків може сформувати «Запит про суми
виплачених доходів та утриманих податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків для заповнення податкової декларації про майновий стан і
доходи/декларації про доходи та витрати осіб, які звернулись за призначенням житлових
субсидій» (далі - Запит) виключно для отримання інформації про себе.
Звертаю увагу, Запит формується фізичними особами - платниками податків з
використанням електронного цифрового підпису фізичної особи, що сертифікований у
будь-якому акредитованому центрі сертифікації ключів (далі - АЦСК).
При цьому ознайомитись з порядком отримання відомостей про доходи за допомогою
«Спеціалізованого клієнтського програмного забезпечення для формування та подання
звітності/запитів до «Єдиного вікна подання електронної звітності» можна на офіційному
веб-порталі ДФС за посиланням: Головна/Фізичним особам/Отримання відомостей з
Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та
утриманих податків у електронному вигляді (http://sfs.gov.ua/fizichnim-osobam/vidomostidoxid).
За якою адресою здійснюється вхід до «електронного кабінету»?
Вхід до «Електронного кабінету» здійснюється за адресою:http://cabinet.sfs.gov.ua, а також
через офіційний веб-портал ДФС. Після входу до «Електронного кабінету» необхідно
ввійти до його приватної частини. Для цього необхідно:
- увійти до «Електронного кабінету» за адресою: http://cabinet.sfs.gov.uaабо через
офіційний веб-портал ДФС;
- обрати відповідний АЦСК;
- обрати особистий електронний ключ, вибравши відповідний файл з електронного носія
(USB - накопичувач, СD/DVD диск) або у відповідному каталозі на персональному ПК
(Key - 6.dat);
- вказати пароль захисту та натиснути «Зчитати». Після того, як ключ буде успішно
завантажено, натиснути «Увійти».
Для створення Запиту необхідно в меню «Заяви, запити для отримання інформації» обрати
Запит.
У запропонованій формі Запиту необхідно заповнити всі поля виділені блакитним
кольором.
Якщо фізичні особи - платники податків, отримала паспорт нового зразка, де
вказано лише номер паспорта, як заповнити поле «Реквізити паспортного
документа»?
Якщо фізичні особи - платники податків, які отримали паспорт нового зразка, де вказано
лише номер паспорта (серія відсутня), при заповненні поля «Реквізити паспортного
документа» Запиту зазначають лише номер паспорта.

Після заповнення необхідно натиснути «Підписати та надіслати» або «Зберегти чернетку»
та «Підписати та надіслати». Якщо при заповненні Запиту були допущені помилки або не
заповнено всі обов’язкові реквізити, система напише «Помилка», та виділить рожевим
кольором відповідні поля. Необхідно виправити помилки та знову натиснути «Підписати
та надіслати». Процедура підпису така ж сама, як і процедура входу в особистий кабінет.
Далі система запропонує обрати спосіб отримання інформації. Наприклад: «Електронний
кабінет».
Відправлений Запит можна переглянути у розділі «Вхідні/вихідні документи» в приватній
частині особистого кабінету. Після обробки Запиту до особистого Електронного кабінету
надходить повідомлення (відповідь на Запит). Натиснувши на це повідомлення
відкривається інформація про суми виплачених доходів та утриманих податків з
Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, яка замовлялася. Інформацію
можна переглянути, зберегти або надрукувати.
Зміни в адмініструванні рентної плати за користування надрами
В Рубіжанському управлінні ГУ ДФС у Луганській оДержавна фіскальна служба України
листом від 25.01.2019 р. N 2394/7/99-99-12-03-04-18 надала рекомендації щодо
особливостей адміністрування у 2019 році рентної плати за користування надрами для
видобування корисних копалин (далі - Рентна плата).
Зокрема, набули чинності зміни до Податкового кодексу України (далі – ПКУ), які
стосуються адміністрування рентної плати, а саме:
1) перелік об’єктів, які не належать до об’єктів оподаткування рентною платою,
доповнено урановмісними корисними копалинами, які на підставі отриманих після 1 січня
2018 року спеціальних дозволів видобуті на стадії геологічного вивчення (пп.252.4.9
п.252.4 ст.252 ПКУ);
2). п.252.20 ст.252 ПКУ доповнено коефіцієнтом, що діє виключно у 2019 році, яким
ставка рентної плати для видобування залізної руди підвищена в 1,1 раза (примітка 1 до
таблиці ставок рентної плати п.252.20 ст.252 ПКУ);
3). універсалізовано розміри ставок рентної плати за користування надрами для
видобування нафти та газового конденсату, що видобуваються з покладів (п.252.20 ст.252
ПКУ):
- до 5000 метрів, - 31 відс. вартості (фактична ціна — середня ціна одного бареля нафти
«Urals», перерахована у гривні за тонну за курсом Національного банку України станом на
1 число місяця, що настає за звітним періодом, визначена за інформацією міжнародного
агентства (котирування UralsMediterranean та UralsRotterdam) обсягів видобутої нафти та
газового конденсату (абз.2 п.252.8 ст.252 ПКУ);
- понад 5000 метрів, - 16 відс. вартості (фактичної ціни) обсягів видобутої нафти та
газового конденсату.
Доходи загального фонду Державного бюджету України від рентної плати за
користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення,
крім вуглеводнів (п.5 част.2 ст.29 Бюджетного кодексу) зменшено до 70 відс. частки такої
рентної плати (код бюджетної класифікації 13030100).

Доходи загального фонду бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів від
рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин
загальнодержавного значення, крім вуглеводнів (п.4 част.І ст. 66 Бюджетного кодексу
України), збережено у попередньому розмірі — 25 відс. частки такої рентної плати.
Бюджетним кодексом встановлено зарахування 5 відс. частки рентної плати для
видобування корисних копалин загальнодержавного значення, крім вуглеводнів, до
доходів загального фонду бюджетів:
- міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, міст Києва
та Севастополя, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад (п.4³
част.І ст. 64 Бюджетного кодексу України);
- міст районного значення, сільських, селищних бюджетів (п.3² част.І ст. 69 Бюджетного
кодексу України).
Починаючи з податкових зобов’язань рентної плати за IV квартал 2018 року,
ідентифікуючою ознакою кожного окремого додатка до декларації є зазначений у рядку
5.1 «код органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням ділянки надр за
КОАТУУ» розділу 5 «Ділянка надр, з якої видобуто корисну копалину» додатка 1 до
декларації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 №719
«Про затвердження форми Податкової декларації з рентної плати», код одиниці
адміністративно-територіального устрою.
Платники єдиного податку Рубіжанського управління сплатили до місцевих
бюджетів 5,3 млн гривень
За січень 2019 року платники податків, що перебувають на обліку у Рубіжанському
управлінні ГУ ДФС у Луганській області та які обрали спрощену систему оподаткування,
спрямували до місцевих бюджетів 5257,6 тис грн єдиного податку. Щодо структури
перерахованого до місцевих скарбниць єдиного податку, то внесок фізичних осібпідприємців становить 2717,3 млн грн, юридичні особи-спрощенці сплатили 473,6 тис
гривень,сільгоспвиробники -2066,7 тис гривень .
Начальник Рубіжанського управління ГУ ДФС у Луганській області наголосив, що єдиний
податок у повному обсязі спрямовується безпосередньо до місцевих бюджетів. Відтак,
перераховуючи його своєчасно та у повному обсязі, суб’єкти господарювання –
спрощенці забезпечують фінансування поточних потреб та сприяють розвитку і
благоустрою своєї місцевої громади.

