Рубіжанське управління ГУ ДФС інформує
ДФС запроваджено новий електронний сервіс з дистанційного отримання
сертифікатів відкритих ключів

ДФС запроваджено новий електронний сервіс, скористатися яким можуть клієнти
Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту
ДФС. Для клієнтів центру, яких на сьогодні майже 1 млн, став доступним новий сервіс
Повторного формування сертифікатів за електронним запитом.
«Кожен клієнт нашого акредитованого центру відтепер має змогу самостійно, у режимі
24/7, а головне – дистанційно, протягом 2 – 3 хвилин отримати новий сертифікат, який
матиме строк чинності до 2 років», - зазначив в.о. заступника Голови ДФС Євген
Бамбізов.
Таким чином, клієнтам центру не потрібно витрачати свій час та особисто відвідувати
центр для отримання сертифіката.
Скористатись зазначеним сервісом зможуть виключно клієнти АЦСК ІДД ДФС, які:
мають чинні сертифікати (наприклад, до закінчення строку чинності сертифікатів
залишилось декілька днів);
реєстраційні дані власника сертифікатів залишились без змін (ПІБ, адреса реєстрації місця
проживання, код ЄДРПОУ організації тощо);
особистий ключ клієнта не є скомпрометованим, а пароль захисту до нього відомий лише
його власнику.
Для початку використання нового сервісу необхідно завантажити та встановити останню
версію безкоштовного програмного забезпечення ІІТ Користувач ЦСК-1, яке розміщено у
відповідному розділі веб-сайту АЦСК ІДД ДФС – https://acskidd.gov.ua.
Також для зручності платників податків при користуванні цим новим сервісом фахівцями
АЦСК ІДД ДФС розроблено Відеоінструкцію по повторному формуванню сертифіката за
електронним запитом, яку можна переглянути на офіційному веб-порталі ДФС.

До уваги громадян!
Відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян» громадяни можуть
надсилати до ДФС електронне звернення (пропозиції, зауваження, заяви, клопотання,
скарги) виключно на електронну адресу zvernennya@sfs.gov.ua зі своїм підписом, який
може бути відсканованим, сфотографованим.
Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, відповідно до частини восьмої
статті 5 Закону України «Про звернення громадян» буде повернуто без розгляду через
десять днів від дня його надходження.

Також опрацьовуються електронні звернення громадян, підписані із застосуванням
електронного цифрового підпису.

Довідково:
Відомості про електронну адресу zvernennya@sfs.gov.ua розміщено на офіційному вебпорталі ДФС (sfs.gov.ua) у розділах:
«Контакти» за посиланням http://sfs.gov.ua/others/kontakti/kontakti-dlya-podannya-zvernen;
«Діяльність»-«Звернення громадян»-«Реєстрація звернень» за
посиланням http://sfs.gov.ua/priymalnya-gromadyan/zvernennya-gromadyan/reestratsiya/.

Затверджено новий Порядок надання довідки про відсутність
заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на
контролюючі органи
Рубіжанське управління ГУ ДФС у Луганській області звертає увагу, що 07.11.2018
набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 03.09.2018 № 733 (зареєстровано
у Міністерстві юстиції України 27.09.2018 за № 1102/32554), яким затверджено новий
Порядок надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за
справлянням яких покладено на контролюючі органи (далі – Порядок).
Слід зазначити, що у цілому процедура надання Довідки про відсутність заборгованості з
платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи (далі –
Довідка) залишилася такою самою, як і була раніше.
При цьому, новим Порядком, на відміну від попереднього, передбачено:
- здійснення перевірки наявності/відсутності не лише податкового боргу, а і й недоїмки зі
сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та іншої
заборгованості з платежів (у тому числі розстрочених, відстрочених, реструктуризованих),
контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи;
- надання Довідки в електронній формі через приватну частину електронного кабінету з
дотриманням вимог законів України від 22 травня 2003 року «Про електронні документи
та електронний документообіг» зі змінами та від 05 жовтня 2017 року № 2155-VШ «Про
електронні довірчі послуги»;
- повноваження стосовно здійснення заходів, спрямованих на погашення податкового
боргу, покладено на контролюючі органи за основним місцем обліку платника (ГУ ДФС в
областях, м. Києві, Офіс великих платників податків ДФС), які є відповідальними за
процес надання довідки;
- можливість підписання довідки не лише керівником та його заступником, а й
уповноваженою особою контролюючого органу.

Запрошуємо на «Ярмарок вакансій» в Університеті ДФС України

Університет державної фіскальної служби України (далі – Університет) запрошує усіх
бажаючих взяти участь у «Ярмарку вакансій».
Захід відбудеться 27 листопада 2018 року об 11 годині.
Місце проведення — м. Ірпінь Київської області, вул. Університетська, 31, корпус С
(хол Центру інформаційних технологій Університету).
З більш детальною інформацією з цього питання можна ознайомитися на офіційному сайті
навчального закладу за посиланням http://nusta.edu.ua або за телефонами: (04597) 56-595,
(068)/(073) 619-31-31, e-mail: practicee@ukr.net.

Фахівці Рубіжанського управління ГУ ДФС у Луганській області
переймаються своєчасністю сплати податків та зборів
Начальник відділу погашення боргу Рубіжанського управління ГУ ДФС у Луганській
області Лариса Остапець взяла участь у семінарі,який нещодавно був проведений
фахівцями Рубіжанського управління ГУ ДФС у Луганській області Під час семінару
особливу увагу було приділено питанню заборгованості зі сплати єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування фізичними особами - підприємцями.
Як пояснила Лариса Остапець, така ситуація здебільшого виникла внаслідок прийняття
06 грудня 2016 року Закону України № 1774 «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України», яким внесено низку змін до Закону № 2464 «Про збір та облік єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», які набули чинності з 01
січня 2017 року, зокрема щодо нарахування та сплати єдиного внеску фізичними особами
- підприємцями, які працюють на загальній системі оподаткування та провадять
незалежну професійну діяльність.
Такі суб’єкти господарювання повинні сплачувати мінімальний страховий внесок – суму
єдиного внеску, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру
заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується
заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця. Єдиний внесок для всіх платників
єдиного внеску (крім пільгових категорій) встановлено у розмірі 22 відсотки до
визначеної бази нарахування єдиного внеску.
Крім того, в ході заходу розглядались питання легалізації праці та заробітної плати, а
також сплати екологічного податку.
За результатами обговорення проблемних питань, були визначені заходи, направлені на
погашення існуючої заборгованості зі сплати податкових платежів до бюджету та
попередження виникнення нових боргів.

Про актуальні питання легалізації праці та заробітної плати - на
«гарячій лінії»
Нещодавно в ході телефонної «гарячої лінії» з платниками податків спілкувалася
заступник начальника відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Катерина
Коняхіна. Пропонуємо вашій увазі відповіді на запитання щодо легалізації праці та
заробітної плати, які надходили від платників під час проведення заходу.

Запитання: Яку відповідальність несе роботодавець у разі укладання договору ЦПХ
замість трудового?
Відповідь: Досить часто суб’єкти господарювання (фізичні особи та фізичні особипідприємці) для виконання певних робіт чи послуг укладають договори цивільноправового характеру. В кожному випадку існують різні вимоги щодо змісту договору,
документального підтвердження наданих послуг чи виконаних робіт, оподаткування
виплаченого доходу і навіть відображення у звітності. Договори ЦПХ з фізичною особоюпідприємцем несуть ризики податкових перевірок щодо обґрунтованості виплат,
правильності їх оподаткування або неоподаткування.
Договори ЦПХ зі звичайними фізичними особами підпадають під пильний контроль.
Для інспектування в поле зору потрапляють суб’єкти господарювання, у яких за даними
звітності застраховані особи виконують роботи (надають послуги) за договорами ЦПХ
більше року, а також у яких 30 і більше відсотків працівників працюють за такими
договорами. Важливо, щоб роботи чи послуги за договором ЦПХ не збігалися із
функціоналом працівника за його основною посадою або функціоналом інших
працівників.

Запитання: Чим відрізняється трудовий договір від цивільно-правового?
Відповідь: Укладання таких договорів базується на різній нормативні базі: трудові
договори регулюються на підставі КЗпП, договори ЦПХ – цивільним законодавством.
Зазвичай трудовий договір укладають у тих випадках, коли необхідно, щоб виконувалася
робота за конкретною кваліфікацією, професією, посадою, як правило, на постійній
основі, з підпорядкуванням правилам внутрішнього трудового розпорядку. Сторонами
договору є працівник та роботодавець. Роботодавець веде облік робочого часу
працівників, а працівники підпорядковуються правилам внутрішнього трудового
розпорядку. За виконану протягом місяця роботу працівник отримує заробітну плату у
вигляді окладу згідно з штатним розписом та надбавок, премій, інших виплат,
передбачених колективним договором чи іншими локальними документами роботодавця у
визначені терміни.
Договори ЧПХ на виконання робіт (надання послуг) мають не системний характер, а
здебільшого разовий. Предмет договору є не сам процес роботи, а її результат, наприклад,
працююче обладнання чи бухгалтерські послуги. Сторонами договору ЦПХ є замовник та
виконавець. Виконавець не підпорядковується правилам внутрішнього трудового
розпорядку, самостійно організовує і виконує свою роботу на власний ризик. Виконавець
позбавлений соціальних гарантій (права на відпустку, матеріальну допомогу,
компенсацію). За договором ЦПХ виплачується винагорода за конкретну роботу на
підставі підписаних актів приймання-передачі робіт чи послуг.
Таким чином, предметом трудового договору є праця, тоді як предметом ЦПХ –
виконання стороною визначеного обсягу робіт.
Запитання: В яких випадках можливе оформлення стажування та обговорення
випробувального терміну ?
Відповідь: Намагання підмінити трудовий договір випробувальним терміном або
стажуванням на сьогодні є поширеним порушенням. Питання щодо встановлення

випробувального терміну регулюється нормами ст.26 КЗпП і застосовується виключно до
трудових відносин. Тобто випробувальний термін може бути застосований виключно до
особи, з якою укладається трудовий договір, що має на меті перевірку відповідності
працівника роботі, яка йому доручається. В період випробування на працівників
поширюється законодавство про працю та виплачується зарплата. Встановлення
працівнику безоплатного стажування є порушенням норм трудового законодавства.
Стажування означає процес набуття особою досвіду виконання завдань та обов’язків
певної спеціальності, навчання на робочому місці для здобуття практичних навичок у
певній професії. Проходження стажування при прийнятті на роботу передбачено для осіб
певних категорій. Зокрема, для студентів та учнів. В цьому випадку стажування
передбачає укладання договору про стажування, видання наказу про стажування,
оформлення програми стажування, внесення запису до трудової книжки про походження
стажування. Також стажування можливе для безробітних (ст.8 Закону України від
05.07.2012р. №5067-VI «Про зайнятість населення»). Таке стажування здійснюється на
замовлення роботодавців за індивідуальною програмою, що затверджується роботодавцем
і погоджується територіальним центром зайнятості.

E-Receipt: тестування триває, долучайтеся до тестування!
Для тих, хто слідкує за впровадженням системи E-Receipt (електронний чек), Рубіжанське
управління ГУ ДФС у Луганській області і повідомляє, що за інформацією прес-служби
Державної фіскальної служби за час тестування сервісу встановлені випадки
невідповідності отриманих споживачами розрахункових документів при здійсненні
готівкових розрахунків електронним копіям цих розрахункових документів, які передані
відповідними РРО до ДФС. Шановні платники податків та мешканці Краматорську, не
залишайтеся байдужими, долучайтеся до тестування, перевіряйте ваші чеки за допомогою
сервісу у відкритій частині Електронного кабінету, доступ до якої здійснюється в режимі
реального
часу
(24/7/365)
без
ідентифікації
особи
за
посиланням:
cabinet.sfs.gov.ua/cashregs/check.
Для пошуку та перегляду фіскального касового чеку необхідно ввести: фіскальний номер
РРО дату та час видачі чеку (для традиційних РРО).
Пошук електронного чеку здійснюється за його фіскальним номером та датою.
У разі відсутності або невідповідності реквізитів чеків на сервері наявному
розрахунковому документу направляйте до ДФС письмові звернення з додаванням копій
отриманих розрахункових документів для організації та проведення відповідних
контрольно-перевірочних заходів.

Увага! З 11 вересня 2018 року діють, виключно, нові бюджетні рахунки
для сплати податків, зборів, платежів до державного та місцевих
бюджетів
Рубіжанське управління ДФС у Луганській області вкотре звертає увагу, що граничний
термін перехідного періоду функціонування централізованої моделі виконання дохідної
частини бюджету закінчився 11.09.2018 , отже з 11.09.2018 кошти, які сплачуватимуться
платниками на рахунки зі старими реквізитами не зараховуються до бюджетів, а
повертаються платникам, як нез’ясовані надходження.

Нагадуємо, що з 02.07.2018 змінились реквізити бюджетних рахунків для сплати
податків, зборів, платежів до державного і місцевих бюджетів, які відкриті на балансі
центрального апарату Казначейства (МФО 899998).
Інформація про реквізити нових бюджетних рахунків розміщено на суб-сайті ГУ ДФС у
Луганській
області у
розділі
«Бюджетні
рахунки»,
за
посиланням:
http://lg.sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki//.

Від платників Рубіжанського управління ГУ ДФС у Луганській області
надійшло майже 251 мілійон гривень ПДФО
Як і завжди одним із основних джерел надходжень до бюджету є податок на доходи з
фізичних осіб, якого протягом десяти місяців поточного року забезпечено у розмірі
250993,4 тис гривень. В порівнянні з минулим роком надходження податку на доходи
фізичних осіб (ПДФО) збільшені на 44403 2,2 тис гривень.
Так, з початку року до місцевих бюджетів від платників Рубіжанського управління
надійшло 188245,2 тис грн. податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), що на 33434,7 тис
грн більше ніж у попередньому році або 121,6 відсотка.
Державний бюджет поповнився на суму 62748,4 тис грн отриманих від податку на доходи
фізичних осіб, що також становить 121,2 відс. від минулорічних показників, та на 10968,5
тис грн, більше ніж надходження у минулому році.

Майже 36 млн гривень отримали місцеві бюджети від платників єдиного
податку
З початку цього року до місцевих бюджетів від підприємців та підприємств, які працюють
за спрощеною системою оподаткування, надійшло 35,9 млн гривень єдиного податку.
Місцеві громади отримали у своє розпорядження на 9,2 млн грн більше надходжень
єдиного податку, порівняно з відповідним періодом минулого року.
Із загальної суми надходжень єдиного податку за січень – жовтень 2018 року найбільший
внесок у бюджети громад зробили фізичні особи - підприємці, які сплатили 21,3 млн
гривень, юридичні особи – спрощенці додали 4,7 млн. гривень. Також, свій внесок в сумі
9,9 мільйони гривень зробили і сільгосптоваровиробники.
Позитивна динаміка зі сплати єдиного податку спостерігається за усіма категоріями
платників, що обрали спрощену систему оподаткування.

Платники Рубіжанського управління поповнили місцеві бюджети м.
Рубіжне та Кремінського району отримали майже 36 мільйонів гривень
земельного податку
Про це повідомила заступник начальника управління - начальник відділу податків і
зборів з юридичних осіб Рубіжанського управління ГУ ДФС у Луганській області Наталія
Винникова. У січні-жовтні 2018 року юридичні особи-власники земельних ділянок

сплатили до місцевих бюджетів 29,5 мільйона гривень земельного податку,а від фізичних
осіб- власників земельних ділянок надійшло 6,4 мільйонів гривень.
У Рубіжанському управлінні ГУ ДФС у Луганській області зазначають, що більшість
громадян-землевласників та землекористувачів своєчасно перерахували податок до
бюджету за місцем розташування земельної ділянки.
Як наголосила заступник начальника управління - начальник відділу податків і зборів з
юридичних осіб Рубіжанського управління ГУ ДФС у Луганській області Наталія
Винникова, водночас деякі платники, маючи земельні наділи, що підлягають
оподаткуванню, наразі не виконали свого конституційного обов’язку. Тобто, отримавши
повідомлення-рішення від органів ДФС, вони зволікають зі сплатою земельного податку.
– Ці громадяни потрапили до переліку боржників, що у результаті матиме нарахування
пені та штрафних санкцій. Тож, рекомендуємо сплатити нараховані суми земельного
податку, а тим, хто з певних причин не отримав повідомлення-рішення, необхідно
звернутися до Центрів обслуговування платників Рубіжанського управління ГУ ДФС у
Луганській області за адресою м.Рубіжне ,вул. Менделєєва,14 б або м. Кремінна,вул.
Центральна .10 і з’ясувати, чи нараховувався їм земельний податок, – підкреслила
посадовець.
Завітати до Центру обслуговування платників повинні й ті громадяни, які змінили адресу
проживання, але не внесли відповідні зміни до своїх реєстраційних даних.
– Оскільки земельний податок зараховується до місцевих бюджетів, то власники і
землекористувачі повинні бути відповідальними та дисциплінованими платниками та
перерахувати передбачені законом податки, – підсумувала Наталія Винникова .

Укладення договору про добровільну сплату єдиного внеску
Рубіжанське управління ГУ ДФС у Луганській області повідомляє, що Порядок
укладення Договору про добровільну сплату ЄСВ врегульовано статтею 10 Закону
України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон № 2464). та розділом
V Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від
20 квітня 2015 року № 449 (далі – Інструкція).
Частиною першою статтею 10 Закону № 2464 визначено категорію платників, які мають
право на добровільну сплату ЄСВ.
Особа, яка виявила бажання брати участь у системі добровільного страхування, подає
до органів фіскальної служби за місцем проживання заяву за формою згідно з додатком 3
до Інструкції (далі – Заява), копію трудової книжки (за наявності), виписку з системи
персоніфікованого обліку (ОК-5) та копію документа, що посвідчує особу, а члени
особистого селянського господарства надають також документ, що підтверджує їх
членство в такому господарстві.
З особою, яка подала Заяву, після перевірки викладених у ній відомостей у строк не
пізніше ніж 30 календарних днів з дня отримання Заяви укладається Договір відповідно до
типового Договору, наведеного у додатку 4 до Інструкції, а у разі бажання особи сплатити
ЄСВ за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов’язковому державному

соціальному страхуванню (у тому числі за період з 01 січня 2004 року по 31 грудня 2010
року), Договір укладається за формою, наведеною в додатку 5 до Інструкції.
Особи, які мають право на добровільну сплату ЄСВ, беруть участь у системі
загальнообов’язкового державного соціального страхування протягом строку, визначеного
у Договорі, але не менше одного року (крім Договорів про одноразову сплату).
Враховуючи викладене, нормами Закону № 2464 передбачено укладення Договорів з:
- членами особистого селянського господарства, якщо вони не належать до осіб, які
підлягають страхуванню, – за всіма видами соціального страхування (на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності, та пенсійне страхування) укладених, з такими особами на строк не менше
одного року;
- особами, які досягли 16-річного віку та не перебувають у трудових відносинах з
роботодавцями, визначеними п. 1 частини першої ст. 4, та не належать до платників ЄСВ,
визначених пунктами 4, 5 та 51 частини першої ст. 4 Закону № 2464, у тому числі
іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають або працюють в
Україні, громадяни України, які працюють або постійно проживають за межами України,
якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України, – на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування на
строк не менше одного року, крім Договору одноразової сплати, термін дії якого 10
календарних днів з дня його підписання

