Рубіжанське управляння повідомляє:
Платники Рубіжанського управління сплатили до державного бюджету країни 104,7
млн гривень
За підсумками роботи двох місяців поточного року Рубіжанським управлінням до
Державного бюджету перераховано 104,7 млн гривень. Цьогорічний показник на 123,9
відс. перевищує надходження відповідного періоду минулого року, а додаткова сума
складає 20,2 млн гривень.
В розрізі надходження податків левову частку у надходженнях складає рентна плата –
66,7 млн гривень. Це на 143,7 відс. більше за перерахування аналогічного періоду
минулого року, що у грошовому еквіваленті дорівнює 20,3 млн. гривень.
Від сплати податку на доходи фізичних осіб до державної скарбниці надійшло 13,3 млн
гривень із темпом росту до відповідного періоду 2018 року у 125,1 відс. та додатковою
сумою у 2,7 млн. гривень.
На обороноздатність країни платники Рубіжанського управління перерахували до
бюджету 2,8 млн грн військового збору, що на 118,3 відс. або 0,5 млн грн більше, аніж
було сплачено у січні – лютому 2018 року.
Від платників Рубіжанського управління до Зведеного бюджету надійшло 167,7 млн
гривень
Про це розповів начальник Рубіжанського управління ГУ ДФС у Луганській області
Андрій Забровський. У порівнянні з відповідним періодом минулого 2018 року сума
надходжень збільшилась на 123,2 відсотка, або на 31,5 млн гривень.
До Державного бюджету перераховано 265,1 млн гривень. У порівнянні із січнем - лютим
2018 року надходження збільшились на 47,9 млн грн, або 122,1 відсотки.
До Місцевих бюджетів платники Кропивницького управління спрямували 62,4 млн
гривень. У порівнянні з аналогічним періодом 2018 року надходження збільшились на
11,4 млн грн, або 122,0 відсотки.
Щодо головних джерел доходної частини Зведеного бюджету, то це, передусім, рентна
плата, податок на додану вартість, податок на прибуток, податок з доходів фізичних осіб,
військовий збір, акцизний податок, плата за землю, єдиний податок.
Впродовж перших двох місяців 2019 року від платників Рубіжанського управління
надійшло 48,9 млн грн єдиного внеску
Про це повідомив начальник Рубіжанського управління ГУ ДФС у Луганській області
Андрій Забровський. Якщо порівняти цей показник з аналогічним періодом минулого
2018 року, то ЄСВ сплачено на 9,2 млн. грн. або 123,2 відсотків більше.
«Така позитивна динаміка свідчить про те, що питання легалізації зайнятості, підвищення
рівня оплати праці та погашення заборгованості із заробітної плати й надалі залишається
серед пріоритетних напрямів державної політики у сфері праці»,- зазначив керівник
управління.

Декларування доходів громадян: як отримати податкову знижку на навчання
Рубіжанське управління ГУ ДФС у Луганській області звертає увагу, що відповідно до
ст.166 Податкового Кодексу України, згідно якої платник податку має право на податкову
знижку за наслідками звітного податкового року. Так, до податкової знижки можна
включати суму коштів сплачених на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних
навчальних закладів для компенсації вартості здобуття середньої професійної або
платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення.
Отже, оформити податкову знижку може сам студент (якщо він має офіційний заробіток з
якого сплачує податки) або його член сім’ї першого ступеня спорідненості (мати, батько,
дружина/чоловік).
Водночас повідомляємо, що для отримання податкової знижки за освітні послуги з
закладом освіти має бути укладений договір, де зазначено хто надає послуги, їх
отримувач, вартість таких послуг, строк надання та оплата підтверджена платіжними та
розрахунковими документами.
Підтвердити витрати потрібно фіскальними або товарними чеками, прибутковими
касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт,
послуг) і їх покупця (отримувача).
Звертаємо увагу, що п.п.166.4.3 п.166.4 ст.166 ПКУ встановлено, що якщо платник
податку до кінця податкового року, наступного за звітним, не скористався правом на
нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на
наступні податкові роки не переноситься.
Таким чином, з метою отримання податкової знижки на суму коштів, сплачених
платником податку протягом звітного року на користь вітчизняних закладів дошкільної,
позашкільної, загальної середньої освіти, декларація про майновий стан і доходи
подається до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку платник податків до 31
грудня 2019 року (включно) за звітний 2018 податковий рік.
За два місяці 2019 року до Рубіжанського управління ГУ ДФС у Луганській області
декларації про майновий стан і доходи вже подали 80 громадян
Як повідомила головний державний ревізор-інспектор відділу адміністрування
податків і зборів з фізичних осіб Рубіжанського управління ГУ ДФС у Луганській області
Валентина Коврова, у січні – лютому 2019 року, жителями м. Рубіжне , м. Кремінна та
Кремінського району подано 80 декларації про майновий стан та доходи. Загальна сума
задекларованого доходу складає 7218,1 тис гривень. Самостійно нараховані податкові
зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб склали 671,1 тис грн та 70,8 тис грн
військового збору.
За оперативною інформацією, з початку року, податкові декларації про отримані доходи у
2018-му подав 1 мільйонер. Загалом він отримав понад 2100,6 тис грн доходу, з яких буде
сплачено 378,1 тис грн ПДФО та 31,5 тис.грн. військового збору.
За податковою знижкою вже звернулось 7громадян, задекларована ними сума ПДФО, яка
підлягає поверненню з бюджету, склала 15,9 тис. гривень.

Посадовець нагадала, що кампанія декларування доходів, отриманих у 2018 році триває до
1 травня 2019 року. Для громадян, які мають право на податкову знижку термін подання
декларації – до 31 грудня 2019 року. Щоб виконати свій конституційний обов’язок і
подати річну податкову декларацію громадянам треба звернутися у Центри
обслуговування платників за адресою: м. Рубіжне , вул. Менделєєва,14 та м. Кремінна,
вул. Центральна,10. Графік прийому з понеділка по четвер з 9:00 до 18:00, у п’ятницю –
9:00 до 16:45. Обідня перерва – з 13:00 до 13:45. Саме тут фахівці ДФС нададуть необхідні
консультації та допоможуть правильно заповнити декларацію про отримані доходи.

За два місяці 2019 року страхувальниками Кремінщини сплачено майже 14,7
мільйонів гривень єдиного внеску
З початку року сума надходжень зі сплати єдиного соціального внеску від платників
податків м.Кремінна та Кремінського району Рубіжанського управління ГУ ДФС склала
14,7 млн гривень. Податківці Рубіжанського управління звертають увагу, що в зв’язку із
збільшенням з 1 січня 2019 року мінімальної заробітної плати до 4173 грн, сума
мінімального страхового внеску наразі становить 918,06 гривень.
Також змінилась максимальна величина бази нарахування єдиного соціального внеску: з
1 січня 2019 року вона становить 15 розмірів мінімальної заробітної плати і дорівнює
62595 грн, відповідно максимальна сума ЄСВ у 2019 році – 13770,90 гривень (62595 х
22%).
Фізичні особи - підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування (у тому числі
ФОП – платники єдиного податку І-ї групи), у 2019 році сплачуватимуть ЄСВ у сумі
918,06 грн (4173 х 22%) за місяць – це мінімальний місячний розмір єдиного внеску.

Кампанія по декларуванню – 2019 триває:
Днями у Рубіжанському управлінні ГУ ДФС у Луганській області була проведена прес конференція на тему: «Порядок декларування доходів громадян, отриманих у 2018 році»за
участю начальника Рубіжанського управління ГУ ДФС у Луганській області Андрія
Забровського . Пропонуємо відповіді на найбільш актуальні запитання, що
обговорювались в ході проведення заходу.
Якщо фізична особа зареєстрована (прописана) в одному місці, а дохід отримує в
іншому, то за якою податковою адресою повинна подавати річну податкову
декларацію про майновий стан і доходи та сплачувати ПДФО?
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, то він має подати
декларацію до контролюючого органу за податковою адресою, тобто за місцем реєстрації
згідно з паспортними даними).
Так, відповідно до ст. 67 Конституції України від 28 червня 1996 року кожен громадянин
зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом. Усі

громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації
про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом.
Згідно із ст. 29 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-IV із змінами та
доповненнями, місцем проживання фізичної особи є житловий будинок, квартира, інше
приміщення, придатне для проживання в ньому (гуртожиток, готель тощо), у
відповідному населеному пункті, в якому фізична особа проживає постійно, переважно
або тимчасово.
Крім того, згідно із п. 49.1 ст. 49 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №
2755-VI (далі – ПКУ) податкова декларація подається за звітний період в установлені ПКУ
строки контролюючому органу, в якому перебуває на обліку платник податків.
Відповідно до п. 45.1 ст. 45 ПКУ платник податків – фізична особа зобов’язаний
визначити свою податкову адресу. Податковою адресою платника податків – фізичною
особою визнається місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник
податків в контролюючому органі. Платник податків – фізична особа може мати
одночасно не більше однієї податкової адреси. Згідно із п. 179.7 ст. 179 ПКУ сума
податкових зобов’язань, донарахована контролюючим органом сплачується до
відповідного бюджету у строки, встановлені ПКУ.
Враховуючи вищевикладене, 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, то він має подати декларацію до контролюючого органу за податковою адресою,
тобто за місцем реєстрації згідно з паспортними даними.
Яким документом необхідно підтвердити суму сплачених відсотків по іпотечному
житловому кредиту, якщо я маю квитанції, у яких зазначено однією сумою
сплачений основний платіж та відсотки (ануїтетні платежі)?
Якщо умовами кредитного договору передбачено погашення кредиту шляхом ануїтетних
платежів і у платіжному або розрахунковому документі зазначається лише загальна сума
виплат без розбивки на проценти і основну суму боргу, то у платника податку відсутні
підстави для включення до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу за
наслідками звітного податкового року частини суми процентів, сплачених таким
платником податку за користування іпотечним житловим кредитом, що визначається
статтею 175 Податкового кодексу України (далі - ПКУ).
Адже відповідно до п. 175.1 ст. 175 ПКУ платник податку - резидент має право
включити до податкової знижки частину суми процентів за користування іпотечним
житловим кредитом, наданим позичальнику в національній або іноземній валютах,
фактично сплачених протягом звітного податкового року.
До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового
року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та
розрахунковими документами, зокрема, квитанціями, фіскальними або товарними чеками,
прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів
(робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов’язково повинно
бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання,
надання) (п.п. 166.2.1 п. 166.2 ст. 166 ПКУ).

Для підтвердження суми сплачених процентів за користування іпотечним житловим
кредитом в обов’язковому порядку мають бути надані платіжні або розрахункові
документи, в яких чітко зазначено суму сплачених процентів за користування іпотечним
кредитом, та прізвище, ім’я, по - батькові саме платника податку як платника цих
процентів.
Чи виникає об’єкт оподаткування у фізичної особи при повторному продажу
нерухомого майна в звітному році, якщо після першого продажу такого майна в
цьому ж році договір на продане нерухоме майно було анульовано?
Якщо фізичною особою було продано нерухоме майно, зазначене у п. 172.1 ст.172
Податкового кодексу України (далі - ПКУ), а в подальшому даний договір продажу
анульовано та те ж саме нерухоме майно продано повторно, тобто здійснено продаж
одного об’єкта, то дохід з даного продажу не оподатковується, якщо таке майно перебуває
у власності платника податку понад три роки. У разі якщо таке нерухоме майно перебуває
у власності платника податку менше трьох років, то дохід від продажу підлягає
оподаткуванню за ставкою в розмірі 5% від вартості такого об’єкта нерухомого майна.
Так, оподаткування операцій з продажу об’єктів нерухомого майна регламентується ст.
172 ПКУ.
Згідно з п.172.1 ст.172 ПКУ дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну)
не частіше одного разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири
або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи земельну ділянку, на
якій розташовані такі об’єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі,
розташовані на такій земельній ділянці), а також земельної ділянки, що не перевищує
норми безоплатної передачі, визначеної статтею 121 Земельного кодексу України залежно
від її призначення, та за умови перебування такого майна у власності платника податку
понад три роки, не оподатковується.
Дохід від відчуження господарсько-побутових споруд, що розташовані на одній ділянці
з житловим або садовим (дачним) будинком та продаються разом з ним, для цілей
оподаткування окремо не визначається.
Відповідно до п.172.2 ст.172 ПКУ дохід, отриманий платником податку від продажу
протягом звітного податкового року більш як одного з об’єктів нерухомості, зазначених у
пункті 172.1 цієї статті, або від продажу об’єкта нерухомості, не зазначеного в пункті
172.1 цієї статті, підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною пунктом 167.2 статті
167 цього Кодексу (5%).

Про оподаткування репетиторських послуг
Фахівці Рубіжанського управління ГУ ДФС у Луганській області повідомляють, що в
Україні до 1 травня 2019 року триватиме деклараційна кампанія. Серед тих, хто має
подати декларацію про майновий стан та доходи до органів ДФС у обов’язковому порядку
– громадяни, котрі протягом 2019 року надавали послуги з репетиторства, не будучи
зареєстровані як фізичні особи-підприємці.
До категорії репетиторських послуг відносяться підготовка дітей до школи, до вступу у
навчальні заклади або до незалежного тестування, написання рефератів, контрольних,
курсових чи дипломних робіт тощо.

Отож, якщо упродовж 2018 року у вас були доходи від вищезазначених або подібних
послуг, суму винагороди необхідно включити до вашого річного оподатковуваного
доходу та задекларувати його через подання до фіскальної служби, за місцем реєстрації,
декларації про майновий стан і доходи.
Нагадаємо, що згідно з п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу України дохід від надання
репетиторських послуг оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18
відсотків. Окрім цього з такого доходу справляється військовий збір за ставкою 1,5
відсотка.
Своєчасно декларувати свої доходи – обов’язок кожного громадянина!
Фахівці Рубіжанського управління ГУ ДФС у Луганській області нагадують про терміни
подання податкової декларації про майновий стан і доходи за результатами 2018 року та
строків сплати, визначених податкових зобов'язань.
Останній день подання річної податкової декларації про майновий стан і доходи (далі –
податкова декларація) за 2018 рік:
- 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;
- для громадян і осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, та які зобов’язані
подати декларації – 02.05.2019;
- для громадян, які мають право на податкову знижку – по 31.12.2019 (включно).
Щодо строків сплати податкових зобов'язань, зазначених у податковій декларації за
звітний (податковий) 2018 рік для:
- фізичних осіб – підприємців (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) –
не пізніше 21 лютого 2019 року;
- фізичних осіб, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення
підприємницької діяльності фізичної особи (крім осіб, що обрали спрощену систему
оподаткування), – протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем
відповідного граничного строку подання декларації;
- громадян та осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність – не пізніше 31 липня
2019 року.
Водночас, звертаємо увагу на порядок сплати податкових зобов'язань.

Якщо обсяг доходу перевищив 1 млн грн - придбайте касовий апарат
Рубіжанське управління ГУ ДФС у Луганській області повідомляє, що відповідно до
п.296.10 ст.296 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), платники єдиного податку –
фізичні особи, обсяг доходу яких у календарному році перевищив суму 1 млн. грн.,

повинні застосовувати касові апарати. Застосування касових апаратів розпочинається з
першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення,
і продовжується в усіх наступних податкових періодах протягом реєстрації суб'єкта
господарювання платником єдиного податку.
Для фізичної особи - підприємця - платника єдиного податку доходом є дохід, отриманий
протягом податкового (звітного) періоду у грошовій (готівковій та/або безготівковій),
матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п.292.3 ПКУ.
Водночас, у разі здійснення розрахунків за реалізовані товари (надані послуги) лише у
безготівковій формі шляхом перерахування покупцем коштів з поточного рахунка на
поточний рахунок фізичної особи підприємця або внесення покупцем коштів до банку для
подальшого їх перерахування на поточний рахунок фізичної особи підприємця, потреби у
використанні касових апаратів не виникає.
Слід зазначити, що відповідно до п.296.10 ПКУ платники єдиного податку, які
здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному
ремонту, мають використовувати касові апарати незалежно від обсягу отриманого доходу.
Електронні сервіси ДФС – економія часу та комфортні умови для платників
На сьогодні у відкритій частині Е-Кабінету функціонує близько 25 сервісів, якими
користувачі можуть скористатися без застосування електронного цифрового підпису.
Після ідентифікації у приватній частині кабінету платникам запропоновано 55 сервісів.
Користувачі можуть скористатися значною кількістю корисних опцій, наприклад,
користування індивідуальним податковим календарем, створення запитів, листування з
органами ДФС, реєстрація накладних тощо. Про це повідомив під час проведеної прес –
конференції начальник Рубіжанського управління ГУ ДФС у Луганській області Андрій
Забровський .
Кількість сервісів, які запроваджені ДФС для платників податків, постійно зростає
відповідно до потреб бізнесу. На сьогодні в ДФС найпопулярніший сервіс серед платників
- Електронний кабінет платника.
Відкритою частиною Електронного кабінету користуються більше 9 млн користувачів з 80
країн світу. Цей сервіс забезпечує он-лайн взаємодію платників з контролюючими
органами, дозволяє, не відвідуючи центрів обслуговування платників, створювати та
надсилати електронні документи, отримувати в режимі реального часу цілодобовий
доступ до інформації з реєстрів та електронних систем без створення та направлення
окремих запитів, що значно економить час платникам та скорочує до мінімуму контакти з
контролюючими органами.
У рамках кампанії декларування доходів громадян та е-декларування особами,
уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,
посадовець детально зупинилася на електронному сервісі в частині отримання: відомостей
про суми виплачених доходів та утриманих податків з Державного реєстру фізичних осібплатників податків та запроваджений новий електронний сервіс у частині часткового
заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи.
Окрім сервісів, які забезпечують платникам можливість реалізувати свої права та
обов’язки, постійно впроваджуються аналітичні сервіси. Це, зокрема, автозаповнення

декларації з податку на додану вартість, відображення повної інформації щодо податкової
накладної з урахуванням всіх зареєстрованих до неї розрахунків-коригування тощо.
Андрій Забровський наголосив, що електронні сервіси ДФС забезпечують комфортні
умови для платників, скорочують час на пошук необхідної інформації і дозволяють
отримати її дистанційно.
Яка відповідальність за неподання або несвоєчасне подання громадянами
декларацій про майновий стан та доходи?
У Рубіжанському управлінні Головного управлінні ДФС у Луганській області нагадують,
що відповідно до ст. 164 прим. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення
від 07.12.1984року № 8073-Х, неподання або несвоєчасне подання громадянами
декларацій про доходи чи включення до декларацій перекручених даних, не ведення
обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат, для яких законами України
встановлено обов’язкову форму обліку, - тягне за собою попередження або накладення
штрафу у розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було
піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, - тягнуть за собою накладення
штрафу у розмірі від п’яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ця відповідальність не розповсюджується на випадки добровільного подання декларації (в
т.ч. при реалізації права на податкову знижку).
Згідно з п. 5 підр. 1 Розділу ХХ ПКУ, якщо норми інших законів містять посилання на
неоподатковуваний мінімум доходів громадян, то для цілей їх застосування
використовується сума в розмірі 17грн. крім норм адміністративного та кримінального
законодавства в частині кваліфікації адміністративних або кримінальних правопорушень,
для яких сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової
соціальної пільги, визначеної пп.169.1.1 п.169.1 ст.169 р.IV ПКУ для відповідного року.
Декларування доходів громадян» – тема чергового засідання круглого столу у
Рубіжанському управлінні
Днями в Рубіжанському управлінні ГУ ДФС у Луганській області відбувся «круглий
стіл» з платниками податків за участю начальника управління Андрія Збровського.
Кампанія декларування доходів громадян, отриманих протягом 2018 року, стала основною
темою проведеного заходу.
Очільник управління звернув увагу присутніх, що кампанія декларування доходів
громадян триватиме до 1 травня поточного року, а також закликала усіх сумлінно
виконати свій громадянський обов’язок та своєчасно подати декларацію.
Також, Андрій Забровський акцентував увагу на тому факті, що Декларацію про доходи
за новою формою можна подати будь-яким із способів: надіслати засобами електронного
зв’язку в електронній формі, особисто громадянином або надіслати поштою.
Подання декларації передбачається за податковою адресою, тобто місцем, де особу взято
на податковий облік. За вибором платника податків декларації подаються за місцем своєї
податкової адреси особисто або уповноваженою на це особою, поштою (не пізніше ніж 5

днів до завершення кінцевого терміну подання) або в електронному вигляді через сервіс
«Електронний кабінет платника податків» на веб-порталі ДФС.
«З метою зберігання Вашого часу та упередження виникнення черг, запрошуємо, не
очікуючи кінцевого терміну для подання декларацій, відвідати наші ЦОПи та
скористатись кваліфікованою порадою щодо заповнення декларації у фахівців центру
обслуговування», – повідомила керівник.
Сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія»
Головна тема – порядок декларування доходів громадян. На запитання платників
відповідав начальник управління Андрій Забровський. Надаємо перелік запитань та
відповідей на них.
1) Чи включається до декларації про майновий стан і доходи сума поворотної фінансової
допомоги, отриманої від юридичної особи?
Сума коштів, надана юридичною особою фізичній особі за договором позики, яку фізична
особа (позичальник) повинна повернути позикодавцеві у визначений договором термін, не
підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб і не відображається у річній
податковій декларації про майновий стан і доходи .Якщо сума поворотної фінансової
допомоги не повертається у визначений у договорі термін, то вона включається до
загального місячного (річного) оподатковуваного доходу фізичної особи та
відображається у річній податковій декларації про майновий стан і доходи.
2) Який порядок оподаткування податком на доходи фізичних осіб іноземних доходів?
Відповідно до п. 170.11 ст. 170 Податкового кодексу України, у разі якщо джерело виплат
будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним, сума такого доходу включається до
загального річного оподатковуваного доходу платника податку - отримувача, який
зобов’язаний подати річну податкову декларацію, та оподатковується за ставкою,
визначеною в п. 167.1 ст. 167 ПКУ (18 відс.)У разі якщо згідно з нормами міжнародних
договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, платник
податку може зменшити суму річного податкового зобов’язання на суму податків,
сплачених за кордоном, він визначає суму такого зменшення за зазначеними підставами у
річній податковій декларації. У разі відсутності в платника податку підтверджуючих
документів щодо суми отриманого ним доходу з іноземних джерел та суми сплаченого
ним податку в іноземній юрисдикції, оформлених відповідно до ст. 13 ПКУ, такий
платник зобов’язаний подати до контролюючого органу за своєю податковою адресою
заяву про перенесення строку подання податкової декларації до 31 грудня року,
наступного за звітним. У разі неподання в установлений строк податкової декларації
платник податків несе відповідальність, встановлену ПКУ та іншими законами
Не зараховуються у зменшення суми річного податкового зобов’язання платника
податку:а) податки на капітал (приріст капіталу), податки на майно;б) поштові податки;в)
податки на реалізацію (продаж);г) інші непрямі податки незалежно від того, чи належать
вони до категорії прибуткових податків або вважаються окремими податками згідно із
законодавством іноземних держав. Сума податку з іноземного доходу платника податку резидента, сплаченого за межами України, не може перевищувати суму податку,
розраховану на базі загального річного оподатковуваного доходу такого платника податку
відповідно до законодавства України.

3) Чи можна включити до податкової знижки навчання на військовій кафедрі?
Впродовж 2019 року мають право подати декларацію з метою отримання податкової
знижки громадяни, які у 2018 році понесли витрати на користь вітчизняних закладів
дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та
вищої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти такого платника
податку та/або члена його сім'ї першого ступеня споріднення. Разом з тим, навчання на
військовій кафедрі – це додаткова послуга навчального закладу, що не є обов’язковою у
процесі безпосереднього навчання за обраним фахом, і оплачується окремо (додатково)
від плати за навчання згідно з укладеним з вузом договором на навчання за певним фахом.
Отже, включення витрат за навчання на військовій кафедрі навчального закладу, що
оплачуються згідно окремого договору, до податкової знижки чинним законодавством не
передбачено. Зазначена норма визначена п.п. 166.3.3 ст. 166 Податкового кодексу
України.
4) Які нововведення для декларантів, що мають право подати декларацію з метою
отримання податкової знижки?
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).
5) Як самостійно розрахувати податкову знижку за навчання?
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.

