Рубіжанська ОДПІ інформує:
Адміністративні послуги – на високому рівні
Протягом січня-травня 2018 року Центрами обслуговування платників Рубіжанської ОДПІ
Головного управління ДФС у Луганській області надано 6,5 тис. адміністративних
послуг.
Як повідомив виконуючий обов'язки начальника Рубіжанської ОДПІ ГУ ДФС у
Луганській області Андрій Забровський, найбільш популярною є послуга з видачі картки
платника податків, якою скористалися 3017 платників. Також зареєстровано 307 книг
обліку розрахункових операцій та 34 розрахункові книжки. Видано1935 довідок про суми
виплачених доходів та утриманих податків та 286 довідок про відсутність заборгованості
з платежів до бюджету. Витяги з Реєстру платників єдиного податку отримали 203
підприємців, 147 суб'єктів господарювання були зареєстровані платниками єдиного
податку. Крім цього, зареєстровано 408 книг обліку доходів та обліку доходів і витрат
платникам єдиного податку та 32 реєстратори розрахункових операцій.
Андрій Забровський розповів, що в Центрах обслуговування платників ОДПІ у м.
Рубіжне та м.Кремінна надається широкий спектр безоплатних послуг для відвідувачів.
Серед них: приймання податкової звітності, отримання послуги з внесення до паспорта
громадянина даних про реєстраційний номер облікової картки платника, отримання усних
консультацій відповідно до Податкового кодексу України, а також законодавства з питань
сплати єдиного внеску тощо. На інформаційних стендах розміщено максимально
необхідну інформацію, що дозволяє якісно обслуговувати платників податків та значно
скоротити час на надання послуг. Для платників податків реалізована можливість надання
електронної звітності через мережу Інтернет. З цією метою встановлено окремий
комп'ютер, підключений до мережі, а також надаються консультації та практична
допомога під час відправки електронних звітів.
В.о. начальника інспекції нагадала, що адміністративні послуги та консультації з питань
оподаткування можна отримати на особистому прийомі в Центрах обслуговування
платників за адресою: м. Рубіжне вул. Менделєєва,14б , або за телефоном (06453)7-66-91,
а також м. Кремінна ( Кремінське відділення ,вул. Центральна,10,або за тел. (06454)3-1940.
Майже 131 мільйон – внесок платників Рубіжанської ОДПІ до місцевих скарбниць
Саме таку суму податкових надходжень отримали місцеві громади регіону за січеньтравень 2018 року, що на 29 мільйонів гривень або на 12,9 % більше, ніж у відповідному
періоді минулого року.
За підсумками п’яти місяців 2018 року щомісяця до місцевої казни надходило майже 52
млн гривень. Таких результатів вдалось досягти за рахунок плідної співпраці працівників
фіскальної служби з місцевими громадами, платниками податків та органами місцевого
самоврядування.
Як завжди, лідируючі позиції у формуванні бюджетів належать податку на доходи
фізичних осіб – 45,8 % від надходжень до місцевих бюджетів. За п’ять місяці поточного
року надійшло 117,9 млн гривень зазначеного податку.

Друге місце в наповненні місцевої казни залишає за собою екологічний податок. Цього
року вже надійшло 79,8 млн гривень податку, що складає 31,0% від надходжень до
місцевих бюджетів.
Третя сходинка у наповненні місцевих бюджетів регіону належить платникам плати за
землю, які у січні-травні цього року перерахували до бюджету понад 26,0 млн гривень,
або 10,2 % від надходжень до місцевих бюджетів.
Більше 16 млн грн єдиного податку надійшло до бюджету від платників Рубіжанської
ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області
За словами в.о. начальника Рубіжанської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області Андрія
Забровського, від платників на спрощеній системі оподаткування за 5 місяців 2018 року
надійшло 16,1 млн грн, що на 35,2% перевищує надходження відповідного періоду
минулого року.
Найбільшу частку надходжень єдиного податку забезпечили фізичні особи-підприємці,
сплативши майже 10,6 млн гривень. Порівняно з січнем-травнем 2017 року сплата податку
фізичними особами зросла на 2,8 млн гривень або на 36,5%.
Від сільгосппідприємств – платників єдиного податку четвертої групи, які
використовують земельні угіддя, за підсумками 5 місяців надійшло майже 3,6 млн грн, що
на 1,1 млн грн більше показників відповідного періоду минулого року.
Натомість юридичні особи третьої групи спрямували до місцевих бюджетів 2,0 млн грн
єдиного податку.
Поступове та стабільне зростання надходжень до бюджетів – результат свідомого та
сумлінного ставлення платників Рубіжанської ОДПІ до обов’язку сплачувати податки.
Лікування та медичне обслуговування за рахунок роботодавця не оподатковується
податком на доходи фізичних осіб
До загального оподатковуваного доходу платника податку-фізичної особи не
включаються та, відповідно, не підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних
осіб кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на лікування та
медичне обслуговування платника податку або члена сім’ї фізичної особи першого
ступеня споріднення, дитини, яка перебуває під опікою або піклуванням платника
податку, за умови документального підтвердження витрат, пов’язаних із наданням
зазначеної допомоги (у разі надання коштів), у тому числі, але не виключно, для
придбання ліків, донорських компонентів, протезно-ортопедичних виробів, виробів
медичного призначення для індивідуального користування інвалідів, за рахунок його
роботодавця.
Зазначені норми застосовуються роботодавцем фізичної особи лише за наявності
відповідних документів, які підтверджують факт проведення такого лікування та
медобслуговування.
Для підтвердження фактично понесених витрат, пов’язаних з лікуванням та медичним
обслуговуванням, надаються договори, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг)
і їх покупця (отримувача), платіжні та розрахункові документи тощо.

Зазначена норма передбачена п.п. 165.1.19 ст. 165 Податкового кодексу.
Платники м. Рубіжне та Кремінського району перерахували до бюджетів та
соцфондів майже 453 мільйони гривень
Суб'єкти господарювання Рубіжанської ОДПІ у січні-травні поточного року забезпечили
надходження до бюджетів усіх рівнів та соціальних фондів 342,5 мільйонів гривень. Про
це повідомив в.о начальника Рубіжанської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області Андрій
Забровський.
Зокрема, до державного бюджету впродовж п'яти місяців спрямовано майже 211,8
мільйони, що на 1,2 мільйона більше, ніж торік.
Доходи місцевих бюджетів склали 130,7 мільйони, що перевищило минулорічні
показники на 24,3 мільйони.
Також сплачено майже 110 мільйонів гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування, що на 45,9 мільйони більше, ніж за аналогічний період
2017 року.
Набирають чинності зміни до Порядку обліку платників єдиного внеску
З 08.06.2018 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 29.03.2018 № 393
«Про затвердження змін до Порядку обліку платників єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціального страхування», зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 24.04.2018 за № 498/31950 (далі – Наказ).
Законом України від 03 жовтня 2017 року № 2148-VII «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» внесені зміни до Закону України
«Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» та встановлено, що:
платниками єдиного внеску є члени фермерського господарства, якщо вони не належать
до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах;
взяття на облік таких осіб здійснюється не пізніше робочого дня з дня отримання від них
відповідної заяви.
Наказом визначається форма заяви про взяття на облік платника єдиного внеску (члена
фермерського господарства) (форма № 12-ЄСВ) та процедури взяття на облік платників
єдиного внеску – членів фермерського господарства.
Заява за формою № 12-ЄСВ подається членом фермерського господарства до
контролюючого органу за його місцем проживання та окрім члена фермерського
господарства підписується Головою фермерського господарства, членом якого він є.
Також Наказом визначаються процедури заміни повідомлення про взяття на облік
платників єдиного внеску за формою № 2-ЄСВ, на яких не поширюється дія Закону
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань».

У разі внесення змін до даних, що вказуються у повідомленні за формою № 2-ЄСВ
(найменування, прізвище, ім'я, по батькові, місцезнаходження, місце проживання
платника єдиного внеску, контролюючого органу, в якому платник єдиного внеску
перебуває на обліку тощо) повідомлення за формою № 2-ЄСВ підлягає заміні у
контролюючому органі.
Контролюючий орган видає (надсилає) платнику єдиного внеску нове повідомлення
протягом двох робочих днів після отримання від платника заяви із зазначенням причин
заміни та старого повідомлення.
У такому ж порядку видається нове повідомлення замість зіпсованого чи втраченого.
Щодо відповідальності само занятих осіб за неведення ( неналежне ведення) книги
обліку доходів та витрат
Відповідно до п. 178.6 ст.178 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №
2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) фізичні особи, які провадять незалежну
професійну діяльність, зобов’язані вести облік доходів і витрат від такої діяльності.
Форма такого обліку та порядок його ведення визначаються центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує, державну податкову і митну
політику. Зокрема, форма Книги, яку ведуть фізичні особи, які провадять незалежну
професійну діяльність, та Порядок її ведення затверджені наказом Міндоходів України від
16.09.2013 № 481.
Згідно зі ст. 121 ПКУ ненадання платником податків контролюючим органам оригіналів
документів чи їх копій при здійсненні податкового контролю у випадках, передбачених
ПКУ, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 510 гривень.
Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф
за таке саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень.
Крім того, статтею 164 прим. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення від
17 грудня 1984 року № 8073-Х зі змінами та доповненнями визначено, що неведення
обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат громадянами, 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.
Для переходу на спрощену систему з III кварталу необхідно подати заяву до 15
червня 2018 року
Рубіжанська ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області нагадує, що відповідно до пп.298.1.4
Податкового кодексу України суб’єкт господарювання, який є платником інших податків
і зборів відповідно до норм Кодексу, може прийняти рішення про перехід на спрощену
систему оподаткування шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж
за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Такий суб’єкт
господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один
раз протягом календарного року.

Згідно з пп. 298.1.1 Кодексу для обрання або переходу на спрощену систему
оподаткування суб’єкт господарювання подає до контролюючого органу заяву особисто,
або поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення, або засобами
електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації
електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.
Якщо фізична особа тільки реєструє підприємницьку діяльність, то заяву про обрання
спрощеної системи оподаткування можна подати державному реєстратору як додаток до
заяви про державну реєстрацію, з урахуванням вимог п. 291.5 Кодексу. Електронна копія
заяви, виготовлена шляхом сканування, передається державним реєстратором до
контролюючого органу одночасно з відомостями з реєстраційної картки на проведення
державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця згідно із Законом
№ 755-IV.
При цьому, зареєстровані в установленому порядку фізособи - підприємці, які до
закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання
спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для I або II
групи, вважаються платниками єдиного податку з першого числа місяця, наступного за
місяцем, у якому відбулася державна реєстрація (пп.298.1.2. Кодексу).
Новостворені суб’єкти господарювання, які протягом 10 днів з дня державної реєстрації
подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку,
встановленої для III групи, яка не передбачає сплату ПДВ, вважаються платниками
єдиного податку з дня їх державної реєстрації.
Крім цього, платники єдиного податку, які бажають відмовитися від застосування
спрощеної системи оподаткування, повинні не пізніше, ніж за 10 днів до початку нового
календарного кварталу подати до Центру обслуговування платників заяву про відмову від
спрощеної системи оподаткування. Граничний строк подання такої заяви – 20 червня 2018
року.
На допомогу армії платники податків Рубіжанської ОДПІ спрямували понад 7,5
мільйонів гривень
Протягом січня – травня 2018 року з доходів жителів м.Рубіжне та Кремінського району и
для потреб національної армії сплачено 7549,5 тисячі гривень військового збору. В
порівнянні з минулим роком надходження зросли на 2.7 мільйона гривень, або 55,8
відсотків.
Таким чином, громадяни, які отримували легальні доходи, долучився до фінансової
підтримки українського війська.
Нагадаємо, що військовим збором обкладаються доходи у формі заробітної плати, інших
заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які
виплачуються платнику у зв’язку з трудовими відносинами. Крім того, військовий збір
стягується з виграшу в державну та недержавну грошову лотерею, виграшу гравця,
отриманого від організатора азартної гри. Оподаткуванню військовим збором підлягають
також доходи, які платник отримав згідно з цивільно-правовими договорами (договори
підряду) за виконання робіт (надання послуг), сума яких відображається в акті прийманняпередачі виконаних робіт (наданих послуг). У цьому випадку відповідальною особою за
нарахування та сплату збору до бюджету є податковий агент, який зобов’язаний

забезпечувати виконання податкових зобов'язань у формі та спосіб, визначені статтею 176
Кодексу.
Відзначимо, військовий збір був введений в Україні з серпня 2014 року як додаткове
джерело фінансування і підтримки армії, яка виконує завдання у зоні проведення АТО.
Ставка збору становить 1,5% доходів, що підлягають оподаткуванню.
Рубіжанська ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області звертається до усіх роботодавців
регіону, які виплачують своїм працівникам неофіційну заробітну плату і таким чином
занижують військовий збір, своєчасно і в повному обсязі сплачувати відрахування з
реальних заробітків працівників.
Штрафні санкції за порушення застосування реєстраторів розрахункових операцій,
які не сплачені в термін, є податковим боргом
до п. п. 20.1.19 п. 20.1 ст. 20 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) контролюючі
органи мають право застосовувати до платників податків передбачені законом фінансові
(штрафні) санкції (штрафи) за порушення податкового чи іншого законодавства, контроль
за додержанням якого покладено на контролюючі органи.
Контроль за додержанням суб’єктами господарювання порядку проведення розрахунків за
товари (послуги), інших вимог Закону України «Про застосування реєстраторів
розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» здійснюють
органи доходів і зборів шляхом проведення фактичних та документальних перевірок
відповідно до ПКУ.
Пунктом 111.2 ст. 111 ПКУ встановлено, що фінансова відповідальність за порушення
законів з питань оподаткування та іншого законодавства встановлюється та
застосовується згідно з ПКУ та іншими законами. Фінансова відповідальність
застосовується у вигляді штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) та/або пені.
Податковий борг – це сума узгодженого грошового зобов’язання, не сплаченого
платником податків у встановлений ПКУ строк, та непогашеної пені, нарахованої у
порядку, визначеному ПКУ (п. п. 14.1.175 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).
Грошове зобов’язання платника податків – це сума коштів, яку платник податків повинен
сплатити до відповідного бюджету як податкове зобов’язання та/або штрафну (фінансову)
санкцію, що справляється з платника податків у зв’язку з порушенням ним вимог
податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого
покладено на контролюючі органи, а також санкції за порушення законодавства у сфері
зовнішньоекономічної діяльності (п. п. 14.1.39 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).
Згідно з п. п. 54.3.3 п. 54.3 ст. 54 ПКУ контролюючий орган зобов’язаний самостійно
визначити суму грошових зобов’язань, якщо згідно з податковим та іншим
законодавством особою, відповідальною за нарахування сум податкових зобов’язань з
окремого податку або збору, застосування штрафних (фінансових) санкцій та пені, у тому
числі за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності, є контролюючий орган.
Пунктом 58.1 ст. 58 ПКУ, зокрема, визначено, що контролюючий орган надсилає (вручає)
платнику податків податкове повідомлення-рішення, якщо сума грошового зобов’язання
платника податків, передбаченого податковим або іншим законодавством, контроль за
дотриманням якого покладено на контролюючі органи, розраховується контролюючим

органом відповідно до ст. 54 ПКУ (крім декларування товарів, передбаченого для
громадян).
Порядок надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень
платникам податків затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2015
№1204.
Крім того, передбачені відповідними податковими повідомленнями-рішеннями суми
грошових зобов’язань і штрафних санкцій за порушення порядку застосування
реєстраторів розрахункових операцій, норм обігу готівки, підлягають узгодженню в
порядку, встановленому ст. 56 ПКУ.
Таким чином, суми узгоджених штрафних санкцій за порушення порядку застосування
реєстраторів розрахункових операцій, норм обігу готівки, нараховані контролюючим
органом та не сплачені платником в установлений ПКУ строк, є податковим боргом.
Реалізація алкогольних напоїв та розміри торгового приміщення
У Головному управлінні ДФС у Луганській області нагадали. Законом України від
19.12.1995 №481 «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» зі змінами та доповненнями визначено, що
місце торгівлі – місце реалізації товарів, у тому числі на розлив, в одному торговому приміщенні
(будівлі) за місцем його фактичного розташування, для тютюнових виробів та пива – без
обмеження площі, для алкогольних напоїв, крім пива, – торговельною площею не менше 20 кв.
метрів, обладнане реєстраторами розрахункових операцій (незалежно від їх кількості) або де є
книги обліку розрахункових операцій (незалежно від їх кількості), в яких фіксується виручка від
продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів незалежно від того, чи оформляється через
них продаж інших товарів.
Таким чином, у торговому приміщенні торговельною площею менше 20 кв. м суб’єкт
господарювання не має права здійснювати реалізацію алкогольних напоїв, крім пива.

Надіслати лист до ДФС можна за допомогою Електронного кабінету
Про це розповіли у Головному управлінні ДФС у Луганській області. Меню «Листування з
ДФС» приватної частини Електронного кабінету дозволяє надіслати лист (запит тощо) до
відповідного органу ДФС.
Вхід до Електронного кабінету здійснюється або через офіційний веб-портал ДФС, або за
адресою: http://cabinet.sfs.gov.ua.
Робота у приватній частині Електронного кабінету здійснюється з використанням
електронного цифрового підпису, отриманого у будь-якому Акредитованому центрі сертифікації
ключів.
Протягом одного робочого дня після надсилання листа до органу ДФС автора
електронного листа буде повідомлено про вхідний реєстраційний номер та дату реєстрації запиту
в органі ДФС, до якого даний запит направлено. Інформацію щодо отримання та реєстрації листів
в органі ДФС користувач може переглянути в вкладці «Вхідні документи» меню «Вхідні/вихідні
документи» приватної частини Електронного кабінету, відправлені листи - у вкладці «Відправлені
документи» меню «Вхідні/вихідні документи».

При цьому відповідь на лист (запит тощо) надається контролюючим органом поштою або
на електронну адресу, зазначену у зверненні, у строки, визначені законодавчими та нормативноправовими актами. Так, надання відповіді на звернення - ст. 20 Закону України від 02.10.1996 р. №
393 «Про звернення громадян», надання відповіді на запит на отримання публічної інформації - ст.
20 Закону України від 13.01.2011 р. № 2939 «Про доступ до публічної інформації», та надання
індивідуальної податкової консультації - ст. 52 ПКУ.

Поточний рахунок фізичні особи – підприємці повинні використовувати за
призначенням

Головне управління ДФС у Луганській області повідомляє. Пунктом 1.3 глави 1
Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та
іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від
12 листопада 2003 року № 492 із змінами та доповненнями, передбачено, що фізичні
особи мають право відкривати рахунки для здійснення підприємницької, незалежної
професійної діяльності та для власних потреб.
Особа, яка відкриває рахунок фізичній особі (власник рахунку/представник
власника рахунку/особа, яка відкриває рахунок на користь третьої особи), зобов’язана
письмово повідомити банк про наявність або відсутність у власника рахунку статусу
підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність (абз.2 п.1.14 гл.1
Інструкції №492).
Пунктом 7.7 глави 7 Інструкції №492 встановлено, що забороняється
використовувати поточні рахунки фізичних осіб для проведення операцій, пов’язаних із
здійсненням підприємницької діяльності, а п.7.8 глави 7 цієї інструкції встановлює, що за
поточними рахунками в національній валюті фізичних осіб – резидентів здійснюються всі
види розрахунково-касових операцій відповідно до умов договору та вимог законодавства
України, які не пов’язані із здійсненням підприємницької діяльності.
Оренда нерухомого майна: особливості подання повідомлення за ф. № 20-ОПП

У Головному управлінні ДФС у Луганській області розповіли. У разі надання в
оренду об’єкта нерухомого майна або його частини повідомлення за ф. № 20-ОПП
подається до контролюючих органів як власником нерухомого майна – орендодавцем, так
і орендарем у порядку та строки, визначені п. 8.3-8.5 розділу VIII Порядку обліку
платників податків, затвердженого наказом МФУ від 09.12.2011 № 1588.
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.
Кожному об’єкту оподаткування, що надається в оренду (орендується)
присвоюється ідентифікатор, що прийнятий суб’єктом господарювання – орендодавцем
(орендарем), а також зазначається фактичний стан об’єкта оподаткування на момент
заповнення повідомлення за ф. № 20-ОПП.
У графі 9 «Стан об’єкта оподаткування» повідомлення за ф. № 20-ОПП суб’єкт
господарювання (орендодавець) зазначає стан – «здається в оренду», суб’єкт
господарювання (орендар) - «орендується».
У разі відсутності найменування таких об’єктів оподаткування, у повідомленні за
ф. № 20-ОПП орендодавцем (орендарем) зазначається інвентарний номер об’єкта
оподаткування, вказаний у договорі оренди.

Неосновне місце обліку платника податків: особливості
У Головному управлінні ДФС у Луганській області повідомили. Податковим кодексом
України встановлено обов’язок платників податків обліковуватись у контролюючих органах за
місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем
проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх
підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з
оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку) (п. 63.3. ст. 63
ПКУ).
Для взяття на облік за неосновним місцем обліку, платник податків подає до відповідного
контролюючого органу заяву за формою № 17-ОПП.
Заява за формою № 17-ОПП може бути подана як до контролюючого органу за неосновним
місцем обліку, так і до контролюючого органу за основним місцем обліку.
Також взяття на облік за неосновним місцем обліку здійснюється на підставі:
повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які
провадиться діяльність, за формою № 20-ОПП, поданого платником відповідно до розд. VIII
Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України
від 09.12.2011 № 1588 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 22.04.2014 № 462)
(далі – Порядок № 1588), та якщо у такому повідомленні платник податків визначив
контролюючий орган, у якому бажає стати на облік за неосновним місцем обліку за
місцезнаходженням відповідного об’єкта оподаткування;
заяви за формою № 5-ОПП, поданої нотаріусом відповідно до п. 6.7 розд. VI Порядку №
1588, та якщо у такій заяві платник зазначив про бажання стати на облік за неосновним місцем
обліку в контролюючому органі за місцезнаходженням робочого місця.
У разі якщо платник податків визначив контролюючий орган, у якому бажає стати на облік
за неосновним місцем обліку, у повідомленні за формою № 20-ОПП або заяві за формою № 5ОПП, платник податків звільняється від обов’язку подання до контролюючого органу заяви за
формою № 17-ОПП.

