Матеріали Рубіжанської ОДПІ
Питання застосування штрафних санкцій при реєстрації податкових накладних
врегульовано
Враховуючи численні побажання бізнесу Державна фіскальна служба України ініціювала
розробку законопроекту «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових
накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних».
Зазначений законопроект було розроблено Міністерством фінансів України, 4 липня,
документ винесено на розгляд Уряду та схвалено.
Прийняття цього законопроекту врегулює ситуацію неумисного порушення платниками
податку граничних строків реєстрації податкових накладних та/або розрахунків
коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних з причин
несанкціонованого втручання третіх осіб у роботу комп’ютерних мереж.
У зв’язку з чим до Податкового кодексу вносяться зміни про незастосування штрафних
санкцій, передбачених пунктом 1201.1 статті 1201 Кодексу, за порушення граничних
строків реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових
накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних, встановлених пунктом 201.10 статті
201 Кодексу, які були складені у період з 01 до 15 червня 2017 року.
При цьому, такі штрафні санкції не застосовуються лише в разі, якщо реєстрація таких
податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних в
Єдиному реєстрі податкових накладних відбулась не пізніше 15 липня 2017 року.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Про це повідомили
в Рубіжанській ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області .
Мінімізацію податкових зобов’язань унеможливить автоматизований моніторинг
оцінки ризиків ПДВ
В Рубіжанській ОДПІ повідомили ,що з 1 липня повноцінно запрацювала електронна
система управління ризиками при адмініструванні ПДВ, яка автоматично зупиняє
реєстрацію ризикових податкових накладних.
Новий механізм, який дозволяє автоматично аналізувати податкову накладну на наявність
ризиків, запроваджено Податковим кодексом України для підвищення ефективності
боротьби з ухиленням від оподаткування,- наголошують в ГУ ДФС у Волинській області.
Очікується, що саме функціонування системи електронного управління ризиками при
адмініструванні ПДВ сприятиме детінізації економіки, створенню рівних конкурентних
умов діяльності для суб’єктів господарювання, збільшенню надходжень до бюджету.
З особливостями роботи системи електронного управління ризиками при адмініструванні
ПДВ платники податків можуть ознайомитися за посиланням.
Податкові накладні / розрахунки коригування, які не підлягають моніторингу

Фахівці Рубіжанської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області звернули увагу, що наказом
Міністерства фінансів України від 13.06.2017 №567, зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 16.06.2017 за №753/30621, затверджено Критерії оцінки ступеня ризиків,
достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в
Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – Критерії оцінки).
Пунктом 5 Критеріїв оцінки визначено, що у разі, якщо за результатами перевірки
Державною фіскальною службою України встановлено, що податкова накладна /
розрахунок коригування (далі – ПН/РК) відповідає одній з ознак, визначених підпунктами
1 – 4 цього пункту, – така ПН/РК не підлягає автоматизованому моніторингу відповідності
ПН/РК Критеріям оцінки.
Таким чином, не зупинятиметься реєстрація в Єдиному реєстрі податкових накладних
(далі – ЄРПН) ПН/РК за наявності однієї з таких ознак:
► податкова накладна, яка не підлягає наданню отримувачу (покупцю), та/або складена за
операцією, що є звільненою від оподаткування (п.п.1 п.5 Критеріїв оцінки);
► обсяг постачання, зазначений платником податку в ПН/РК, зареєстрованих в ЄРПН у
поточному місяці, з урахуванням поданої на реєстрацію в ЄРПН ПН/РК, становить менше
500 тисяч гривень та керівник – посадова особа такого платника податку є особою, яка
займає аналогічну посаду не більше ніж у трьох діючих платників податків (п.п.2 п.5
Критеріїв оцінки);
► загальна сума сплачених у 2016 році сум єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) та податків і зборів (крім суми
податку на додану вартість (далі – ПДВ), сплаченої при ввезенні товарів на митну
територію України) платником податку та його відокремленими підрозділами, якими
подано ПН/РК на реєстрацію в ЄРПН, становить більше 5 мільйонів гривень (ця ознака
використовується з 01.04.2017 до 01.01.2018) (п.п.3 п.5 Критеріїв оцінки);
► одночасно значення показників D та P, розрахунок яких наведено у п.п.4 п.5 Критеріїв
оцінки, мають такі розміри:
D > 0,05 та P < Pм х 1,3,
де D – розрахункова величина, яка дорівнює S/T:
S – загальна сума сплачених за останні 12 місяців сум єдиного внеску та податків і зборів
(крім суми ПДВ, сплаченої при ввезенні товарів на митну територію України) платником
податку та його відокремленими підрозділами;
T – загальна сума постачання товарів/послуг на митній території України, що
оподатковуються за ставками 20% та 7 %, за останні 12 місяців, яка зазначена платником
податку у ПН/РК, зареєстрованих в ЄРПН;
P – сума ПДВ, зазначена платником податку у ПН/РК, зареєстрованих в ЄРПН у звітному
(податковому) періоді, з урахуванням поданої на реєстрацію в ЄРПН ПН/РК;
Pм – найбільша місячна сума ПДВ, зазначена у ПН/РК, зареєстрованих платником
податку в ЄРПН за останні 12 місяців.

Про щорічну сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та
земельного податку!
Рубіжанська ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області нагадує громадянам, про щорічне
обчислення суми податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за 2016 рік,
та земельного податку за 2017 рік.
Це стосується громадян які мають у власності об’єкти житлової та/або нежитлової
нерухомості (квартири/частки загальна площа яких перевищує 60м2, будинків/їх часток,
загальна площа яких перевищує 120м2, різних типів житлової нерухомості, загальна
площа яких перевищує 180м2), та являються власниками та землекористувачами
земельних ділянок.
За консультацією про уточнення сум до сплати та реквізити, можна звернутися за
адресою: м. Кропивницький, вул. Глинки, буд. 2, в Центрі обслуговування платників
Кропивницької ОДПІ, якій розташований на першому поверсі.
Графік роботи Центрів обслуговування Рубіжанської ОДПІ( м. Рубіжне та м. Кремінна) :
понеділок - четвер з 9:00 до 18:00, п’ятниця з 9:00 до 16:45
обідня перерва з 13:00 до 14:00.
Термін сплати зазначених податків до 30серпня 2017 року.
Варто зазначити, що за несвоєчасну сплату податку фізичній особі нараховується штраф
та пеня в залежності від кількості днів затримки сплати.
Фізична особа, яка має підстави для отримання пільг щодо сплати зазначених податків,
має право надати документи які підтверджують пільги.

Податок на доходи з фізичних осіб –головне джерело доходної частини місцевих
бюджетів
Платники Рубіжанської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області за підсумками шести місяців
2017 року до місцевих бюджетів сплатили майже 80 млн грн. податку на доходи з
фізичних осіб. Про це повідомив в.о. начальника Рубіжанської ОДПІ Юрій Мельник. Сума
сплаченого податку на 27,9 млн грн. перевищує показник аналогічного періоду 2016 року.
Податок на доходи фізичних осіб традиційно залишається рекордсменом у наповненні
місцевого бюджету та складає 62,3 відс. від загальних надходжень.
Платники м Рубіжне поповнили казну на 61,4 млн. грн.,що на 18,7 млн грн більше
минулорічних показників. Місцеві бюджети Кремінського району отримали від сплати
податку на доходи фізичних осіб 26,6 млн грн.. (показник від минулорічного перевищено
на 53,2відс., додатково надійшло 9,2млн грн).
Надходження від платників податків м. Рубіжне та Кремінського району по єдиному
податку збільшились на 4,1 мільйон гривень
З початку 2017 року до місцевих бюджетів Рубіжанської ОДПІ від платників які
застосовують спрощену систему оподаткування надійшло 13,3 млн грн., в порівнянні з

аналогічним періодом минулого року показники по єдиного податку збільшено на 4,1млн
грн., – повідомив в.о начальника Рубіжанської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області Юрій
Мельник.
Із загальної суми надходжень єдиного податку за січень – червень 2017 року значну суму
– 8,7 мільйонів гривень сплачено фізичними особами – підприємцями. Юридичні особи
сплатили до місцевого бюджету 1,9 мільйона гривень єдиного податку. Також, свій внесок
в сумі 2,7 мільйони гривень зробили і сільгосптоваровиробники.
Неосновне місце обліку – реєстрація в податковій
Рубіжанська ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області нагадує про те, що в разі виникнення у
суб’єкта господарювання обов'язків щодо сплати (перерахування) податків на території
іншої адміністративно-територіальної одиниці, то такий платник податків зобов'язаний
стати
на
облік
в
ДПІ
за
таким
неосновним
місцем
обліку.
Для взяття на облік за неосновним місцем обліку платник податків зобов'язаний протягом
10 робочих днів після створення відокремленого підрозділу, реєстрації рухомого чи
нерухомого майна чи відкриття об'єкта чи підрозділу, через які провадиться діяльність або
які підлягають оподаткуванню чи пов'язані з оподаткуванням, подати заяву про взяття на
облік за неосновним місцем обліку за формою №17-ОПП. Якщо з ДПІ укладено договір
про визнання електронних документів, вказана заява подається засобами електронного
зв'язку в електронній формі. Заява за формою №17-ОПП може бути подана як до ДПІ за
неосновним місцем обліку, так і до ДПІ за основним місцем обліку. У разі подання заяви
за формою №17-ОПП до контролюючого органу за основним місцем обліку платник
податків у розділі 3 заяви може зазначити всі контролюючі органи, у яких бажає стати на
облік за неосновним місцем обліку, та обрати адміністративно-територіальні одиниці (за
місцезнаходженням об'єктів оподаткування), які обслуговуються такими органами.
Також взяття на облік за неосновним місцем обліку може здійснюватись на підставі
удосконаленого повідомлення за формою № 20-ОПП, у якому платник податків
визначив контролюючий орган, у якому бажає стати на облік за неосновним місцем обліку
за місцезнаходженням відповідного об’єкта оподаткування.
При цьому, у разі якщо платник податків визначив контролюючий орган, у якому бажає
стати на облік за неосновним місцем обліку, у повідомленні за формою № 20-ОПП, то
платник податків звільняється від обов’язку подання до контролюючого органу заяви за
формою №17-ОПП.

