Рубіжанська ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області інформує:

У Рубіжанській ОДПІ Головного управлінні ДФС у Луганській області звернули
увагу,що 9 серпня крайній термін подання звітності за II квартал 2018 року:
- декларації з податку на прибуток підприємств;
- фінансової звітності за півріччя 2018 року платниками податку на прибуток, що звітують
щокварталу;
- розрахунку частини чистого прибутку держпідприємствами;
- декларації з податку на додану вартість;
- податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників
податку, і сум утриманого з них податку (ф. №1 ДФ);
- звіту про суми податкових пільг;
- декларації платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця (3-ї групи
спрощеної системи);
- декларації платника єдиного податку — юридичної особи (3-ї групи спрощеної системи);
- декларації з екологічного податку;
- декларації з рентної плати;
- розрахунків з рентної плати за користування надрами (для видобування корисних
копалин/у цілях, не пов'язаних із видобуванням корисних копалин);
- розрахунку з
гідроенергетики;

рентної плати

за спеціальне використання води

для потреб

- розрахунку з рентної плати за спеціальне використання води;
- розрахунків з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів;
- декларації збору за місця для паркування транспортних засобів;
- декларації туристичного збору.
Внесено зміни до Положення про документальне забезпечення записів у
бухгалтерському обліку
Наказом Міністерства фінансів України від 20.06.2018 року № 565 внесено зміни до
«Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку»,
затвердженому наказом МФУ від 24.05.1995 № 88.

Так, змінами передбачено, що неістотні недоліки в документах, що містять відомості про
господарську операцію, не є підставою для невизнання господарської операції за умови,
що такі недоліки не перешкоджають можливості ідентифікувати особу, яка брала участь у
здійсненні господарської операції, та містять відомості про дату складання документа,
назву підприємства, від імені якого складено документ, зміст та обсяг господарської
операції тощо.
Нагадаємо, що зазначена норма передбачена ст. 9 Закону України від 16.07.1999 № 996XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (діє з 01.01.2018 згідно
змін, внесених Законом від 05.10.2017 р. № 2164-VIII).
Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Змінив місце проживання - відвідай податкову!
Про вимоги щодо необхідності внесення змін даних громадянами до
Державного реєстру фізичних осіб.
В Рубіжанській ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області звернули увагу,що відповідно
до пункту 70.7 статті 70 Податкового Кодексу України, фізичні особи - платники податків
зобов’язані подавати контролюючим органам відомості про зміну даних, які вносяться до
облікової картки протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання
відповідної заяви за формою та у порядку, визначеними центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
Фізичні особи подають заяви за формою №5-ДР або №5-ДРП (для фізичних
осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків і мають відмітку у паспорті) до Центрів
обслуговування платників органів ДФС у Полтавській області за місцем проживання, а у
разі зміни місця проживання - до ЦОП органів ДФС у Полтавській області за новим
місцем проживання. Зробити це можна особисто або через законного представника.
Громадяни, які тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання,
подають зазначені заяви особисто або через представника до будь – якого Центру
обслуговування платників контролюючих органів.
Для заповнення Заяви використовуються дані документа, що посвідчує особу, та
інших документів, які підтверджують зміни таких даних (наприклад, свідоцтво про шлюб,
свідоцтво про зміну імені, рішення суду про усиновлення тощо).
Внесення змін до ДРФО здійснюється протягом трьох робочих днів від дня
подання фізичною особою Заяви за формою № 5ДР або Заяви за формою № 5ДРП. У разі
звернення до будь-якого контролюючого органу строк внесення змін до Державного
реєстру може бути продовжено до п’яти робочих днів.
Про порядок обчислення екологічного податку за викиди в атмосферне повітря
забруднюючих речовин стаціонарними джерелами.
Рубіжанська ОДПІ нагадує, що відповідно до п. 240.1 ст. 240 Податкового кодексу
України від 02.12.2010 № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платниками
екологічного податку є суб’єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять
господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші
підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи
тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх

засновників, під час провадження діяльності яких на території України і в межах її
континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони здійснюються,
зокрема, викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
забруднення.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони
навколишнього природного середовища, та, зокрема, обласні, Київська міська державна
адміністрація до 1 грудня року, що передує звітному, подають до контролюючих органів
переліки підприємств, установ, організацій, фізичних осіб – підприємців, яким в
установленому порядку видано, зокрема, дозволи на викиди, а також направляють
інформацію про внесення змін до переліку до 30 числа місяця, що настає за кварталом, у
якому такі зміни відбулися (п. 250.3 ст. 250 ПКУ).
Відповідно до пп. 242.1.1 п. 242.1 ст. 242 ПКУ об’єктом та базою оподаткування
екологічним податком є, зокрема, обсяги та види забруднюючих речовин, які викидаються
в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.
Пунктом 249.3 ст. 249 ПКУ визначено, що суми екологічного податку, який справляється
за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами
забруднення, обчислюються платниками податку самостійно щокварталу виходячи з
фактичних обсягів викидів та ставок екологічного податку за формулою, наведеною у
цьому пункті (незалежно від того чи отримано платником дозвіл на викиди в атмосферне
повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення).
Ставки екологічного податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин
стаціонарними джерелами забруднення встановлені статтею 243 ПКУ.
Крім того, пунктом 4 розділу XIX «Прикінцеві положення» ПКУ передбачено, що Кабінет
Міністрів України щорічно до 1 червня у разі необхідності вносить до Верховної Ради
України проект закону про внесення змін до ПКУ щодо ставок оподаткування, визначених
в абсолютних значеннях, з урахуванням індексів споживчих цін, індексів цін виробників
промислової продукції, зокрема, з екологічного податку.
Слід зазначити, що контролюючі органи залучають за попереднім погодженням
працівників, зокрема, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього
природного середовища, для перевірки правильності визначення платниками податку
фактичних обсягів викидів стаціонарними джерелами забруднення (п. 250.12 ст. 250
ПКУ).

Усні консультації
На питання платків відповідає начальник відділу обслуговування платників
податків Антоніна Куценко
Питання: Чи оподатковується податком на доходи фізичних осіб продаж житлового
будинку або квартири, які знаходяться у власності понад три роки?
Відповідь: відповідно до норм п. 172.1-172.3 ст.172 Податкового кодексу України дохід,
отриманий платником податку від продажу 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), за
умови перебування такого майна у власності понад три роки, не оподатковується
податком на доходи фізичних осіб.
Умова щодо перебування такого майна у власності понад три роки не розповсюджується
на майно, отримане платником у спадщину.
Дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного податкового року
більш як одного з об'єктів зазначеної нерухомості, підлягає оподаткуванню на загальних
підставах.
Дохід від продажу об'єкта нерухомості визначається виходячи з ціни, зазначеної в
договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об'єкта.
Таким чином, щоб дохід у вигляді вартості відчужуваного будинку або квартири не
оподатковувався, мають бути дотримані дві умови:
1) це має бути перша операція з продажу вищезазначеного нерухомого майна за один
календарний рік;
2) будинок або квартира має перебувати у власності понад три роки, за винятком випадку,
коли вона отримана у спадщину.
Якщо хоча б одна з цих умов не дотримана, дохід оподатковується за ставкою 5 відсотків.

.

Кошти, що потрапили на старі бюджетні рахунки, не втрачаються

В Рубіжанській ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області нагадали ,що з 2 липня почали діяти
нові рахунки для зарахування доходів до державного та місцевого бюджетів. Проте, для
зручності платників та з метою уникнення втрати бюджету, встановлено перехідний
період – до 11 вересня 2018 року. Тож, якщо податок чи збір був випадково
перерахований на старий рахунок, він не втрачається і не потребує додаткових зусиль не
пере адресацію, а зараховується відповідно до визначених призначень та у відповідності
до бюджетного законодавства.
Проте все ж таки радимо платникам бути уважнішими при перерахуванні бюджетних
платежів і використовувати для цього саме нові рахунки. Ознайомитись з ними можна на
суб-сайті Головного управління ДФС у Луганській області області у розділі «Бюджетні
рахунки».
Крім того, звертаємо увагу, що рахунки для сплати ЄСВ з 2 липня 2018 року не змінилися.
Виявили розбіжність даних у Податковому повідомленні рішенні щодо нерухомості –
проведіть звірку
Рубіжанська ОДПІ наголошує, що відповідно до підпункту 266.7.3 Податкового кодексу
України платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до
контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних
щодо:

● об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що
перебувають у власності платника податку;
● розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що
перебувають у власності платника податку;
● права на користування пільгою із сплати податку;
● розміру ставки податку;
● нарахованої суми податку.
У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними,
підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів,
зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання
(реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає)
йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення
вважається скасованим (відкликаним).
Нарахування пені: облікову ставку змінено

У Головному управлінні ДФС у Луганській області звернули увагу. Починаючи з 13
липня 2018 року, правлінням НБУ підвищено облікову ставку до 17,5% річних, яка
враховується при нарахуванні пені. Попередній розмір облікової ставки встановлено
02.03.2018 на рівні 17%.
Нагадаємо: пунктом 111.2 Податкового кодексу України визначено, що за
порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за
дотриманням якого покладено на контролюючі органи, застосовується, зокрема фінансова
відповідальність у вигляді штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) та/або пені.
Порядок нарахування та сплати пені визначено главою 12 Податкового кодексу
України.
Головне управління ДФС у Луганській області
Як відображати у фіскальних чеках суми заокруглень

Державною фіскальною службою України у зв’язку з прийняттям Правлінням
Національного банку України постанови від 15.03.2018 № 25 «Про оптимізацію обігу
монет дрібних номіналів» надано роз’яснення щодо заокруглення сум реалізованих
товарів (наданих послуг) у фіскальних чеках суб’єктами господарювання, які здійснюють
готівкові розрахунки за реалізовані товари (надані послуги) або інші операції з готівкою із
використанням реєстраторів розрахункових операцій.
Відповідно до пункту 5 розділу І Положення про форму і зміст розрахункових
документів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21.01.2016 №13,
розрахункові документи, що друкуються РРО, можуть містити додаткові дані про
проміжний підрахунок загальної суми за чеком, суму здачі та інші дані, зокрема
інформацію, яка визначена технічними вимогами до спеціалізованих реєстраторів
розрахункових операцій.
Таким чином, суб’єкти господарювання можуть додатково друкувати у реквізитах
розрахункових документів загальну вартість придбаних товарів (отриманих послуг) у
межах фіскального чеку наступним чином:

- після рядка 7 фіскального чеку перед рядком 8 фіскального чеку додати нові рядки
«Загальна вартість придбаних товарів (отриманих послуг) за чеком до заокруглення» та
«заокруглена знижка/заокруглена надбавка»;
- в рядку 8 фіскального чеку «СУМА» зазначати «Загальна вартість придбаних
товарів (наданих послуг) за чеком після заокруглення». Саме вказана сума вважається
сумою розрахунку за відповідним розрахунковим документом.
До підсумку розрахункових операцій z-звіту та х-звіту відповідно до пунктів 15 та 17
Вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для
різних сфер застосування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
18.02.2002 №199 (зі змінами), має потрапляти загальний підсумок розрахункових операцій
за реалізовані товари (надані послуги), тобто сума з розрахункових документів після
заокруглення.
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Де отримати довідку про суму сплаченого ЄСВ для допомоги по вагітності та пологах
У Головному управлінні ДФС у Луганській області розповіли. Фізична особа – підприємець
може безоплатно отримати довідку про наявність / відсутність заборгованості зі сплати єдиного
внеску в органах ДФС, а в органах Пенсійного фонду України – довідку про інформацію, що
міститься у її персональній обліковій картці в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру.
Довідка видається безоплатно на підставі поданої заяви.
Так, відповідно до пункту 1 частини 1 статті 6 Закону України від 8 липня 2010 року №2464VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
(далі - Закон №2464) платник єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування має право безоплатно отримувати від органів ДФС та Пенсійного фонду в межах їх
компетенції інформацію, необхідну для виконання обов’язків, покладених на платника згідно з
Законом №2464, а також для підтвердження надходження до Пенсійного фонду сплачених
платником сум єдиного внеску.
Таким чином, платник може звернутися до органу ДФС за основним місцем обліку з заявою
довільної форми щодо отримання довідки про відсутність заборгованості зі сплати єдиного
внеску.
Також згідно з п. 1 частини 1 ст. 12 прим. 1 Закону №2464 Пенсійний фонд України,
відповідно до покладених на нього завдань, формує та веде реєстр застрахованих осіб Державного
реєстру, здійснює заходи щодо надання інформації з Державного реєстру відповідно до
Закону№2464. За частиною 3 ст. 20 Закону №2464 на кожну застраховану особу заводиться
персональна облікова картка.
При цьому, пунктом 4 частини 1 ст. 14 прим. 1 Закону №2464 визначено, що Пенсійний
фонд України та його територіальні органи зобов’язані надавати безоплатно на вимогу
застрахованих осіб інформацію, що міститься на їх персональних облікових картках у реєстрі
застрахованих осіб Державного реєстру.
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Відмовлено у реєстрації РРО: за яких підстав можливо

У Головному управлінні ДФС у Луганській області повідомили. За наявності підстав для
відмови в проведенні реєстрації РРО контролюючий орган не пізніше двох робочих днів з дати
надходження документів для проведення реєстрації РРО надає або надсилає (поштовим
відправленням або на електронну пошту) суб’єкту господарювання повідомлення про відмову у
проведенні реєстрації РРО із зазначенням підстав для такої відмови.
Такими підставами можуть бути:

РРО вже зареєстрований;
модель (модифікацію) РРО не включено або виключено з Державного реєстру РРО;
РРО не відповідає сфері застосування, зазначеній в реєстраційній заяві;
ЦСО не має права на технічне обслуговування та ремонт РРО у зв'язку з відсутністю
договору з виробником (постачальником) такого РРО;
документи подано не в повному обсязі;
в контролюючому органі наявні відомості про анулювання ліцензії на право
здійснення відповідної господарської діяльності;
відсутній документ на право власності або інший документ, що дає право на
розміщення господарської одиниці, де буде використовуватися РРО;
суб'єкта господарювання не включено до Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
суб'єкт господарювання не перебуває на обліку в контролюючому органі, до якого
подано документи на реєстрацію РРО;
суб'єкт господарювання або його відокремлені підрозділи не перебувають на обліку
в контролюючому органі за адресою господарської одиниці, де буде використовуватися
РРО.
Це передбачено підпунктами 8 та 9 пункту 2 розділу II Порядку реєстрації та
застосування РРО, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари
(послуги), затвердженого наказом МФУ від 14.06.2016 №547.
Головне управління ДФС у Луганській області
Фінансова звітність – невід’ємна частина декларації з податку на прибуток
У Головному управлінні ДФС у Луганській області повідомили. Фінансова звітність, яка
складається та подається платниками податку на прибуток є додатком до податкової декларації з
податку на прибуток та її невід’ємною частиною.
У податковій декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженій наказом МФУ від
20.10.2015 № 897, перелік форм фінансової звітності, яка складається платниками податку на
прибуток передбачено у розділі «Наявність поданих до Податкової декларації з податку на
прибуток підприємств додатків – форм фінансової звітності». Платники проставляють позначку у
графах, що відповідають назвам форм фінансової звітності, поданої з цією декларацією.
Крім того, згідно з пунктом 48.3 Податкового кодексу України податкова декларація
повинна містити обов’язкові реквізити, зокрема інформацію про додатки, що додаються до
податкової декларації та є її невід’ємною частиною.
Пунктом 48.7 ПКУ передбачено, що податкова звітність, складена з порушенням норм статті
48 ПКУ, не вважається податковою декларацією.
Відповідальність за неподання або несвоєчасне подання податкової звітності передбачена
пунктом 120.1 ПКУ.

Зазначене роз’яснення надано ДФСУ у індивідуальній податковій консультації від
14.06.2018 р. № 2599/6/99-99-15-02-01-15/ІПК.

Головне управління ДФС у Луганській області
До загального оподатковуваного доходу платника податку аліменти не включаються
У Головному управлінні ДФС у Луганській області повідомили. З 28 липня 2018 року
набрав чинності Закон України від 03.07.2018 № 2477-VIII «Про внесення змін до Податкового
кодексу України».
Змінами передбачено, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу
платника податку не включаються аліменти, що виплачуються платнику податку згідно з
рішенням суду або за добровільним рішенням сторін у сумах, визначених згідно із Сімейним
кодексом України, у тому числі аліменти, що виплачуються нерезидентом.
Передбачено також, що до переліку витрат, дозволених до включення до податкової знижки,
зокрема, належать суми коштів, сплачених платником податку 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.
Закон опубліковано в офіційному виданні – газеті «Голос України» від 27.07.2018 № 137.

Головне управління ДФС у Луганській області
Органами ДФС Луганщини проведено 147 перевірок з обігу підакцизних
товарів
Протягом січня-липня 2018 року працівниками ГУ ДФС у Луганській області
проведено 147 перевірок суб’єктів господарювання з питань дотримання діючого
законодавства щодо регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.
В ході проведених перевірок встановлено 151 порушення законодавства, що регулює
обіг підакцизних товарів, з яких 33 випадки роздрібної торгівлі алкогольними напоями за
цінами, нижчими за встановлені мінімальні роздрібні ціни. Загалом, за результатами
проведених перевірок донараховано понад 2,5 млн грн.
Крім того, за 7 місяців 2018-го року вилучено з незаконного обігу товарів
підакцизної групи на загальну суму 8,66 млн гривень.
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