Рубіжанська ОДПІ інформує:
Оподаткування новорічних подарунків
В Рубіжанській ОДПІ Головного управління ДФС у Луганській області розповіли
про оподаткування новорічних подарунків .
До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не
включається вартість дарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань),
якщо їх вартість не перевищує 25% однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на
місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у
будь-якій сумі (у 2017 році – 800 грн) (підпункт 165.1.39 Податкового кодексу України).
Вартість дарунків, яка не перевищує 25% однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку
на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, роботодавець (інша особа, що
надає дитячі подарунки) відображає у податковому розрахунку за ф. №1ДФ за ознакою
доходу «160». Якщо вартість дитячих новорічних подарунків та квитків, які надаються
платникові податків, перевищує у 2017 році 800 грн, то сума такого перевищення
оподатковується ПДФО за ставкою 18% та відображається роботодавцем (особою, що надає
дитячі подарунки) у формі №1ДФ за ознакою доходу «126», як додаткове благо.
Нагадаємо, Закон України від 30 листопада 2000 року №2117-III «Про звільнення від
оподаткування грошових коштів, які спрямовуються на проведення новорічно-різдвяних свят
для дітей та на придбання дитячих святкових подарунків» із змінами та доповненнями
регулює деякі питання фінансування заходів, пов’язаних з організацією новорічних і
різдвяних свят для дітей і підлітків, як виняток із загальних положень, встановлених
Податковим кодексом України. Зокрема, цим Законом визначено, що операції з продажу
виробничими та торговими підприємствами дитячих святкових подарунків, а також квитків
на новорічно-різдвяні заходи для дітей, що закуповуються за рахунок коштів Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, профспілкових комітетів
підприємств та організацій, інших неприбуткових організацій, щорічно в період з 15
листопада поточного року до 15 січня наступного року, звільняються від оподаткування ПДВ.
На допомогу армії платники податків м. Рубіжне та Кремінського району спрямували
понад 12,5 мільйонів гривень
З початку року від платників податків Рубіжанської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській
області до Державного бюджету надійшло 12,1 млн грн військового збору, що становить в 2,5
більше прогнозного показника. Порівняно з результатами роботи аналогічного періода
минулого року надходження військового збору зросли на 2,2 млн гривень.
За словами в.о. начальника Рубіжанської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області Андрія
Валерійовича, позитивна динаміка сплати військового збору відбувається завдяки
відповідальному ставленню наших громадян до нарахування та сплати військового збору
задля захисту державного суверенітету, гарантій стабільності та зміцнення економічної
безпеки України.
Керівник зазначив, що ті роботодавці, які дотримуються законодавства щодо оплати
праці та офіційно виплачують найманим працівникам зарплату, можуть впевнено
стверджувати, що фінансово підтримують національне військо
Менше місяця залишилося для отримання податкової знижки за 2016 рік
Рубіжанська ОДПІ Головного управління ДФС у Луганській області нагадує, що податкова
знижка для фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, – це документально
підтверджена сума витрат платника податку – резидента у зв’язку з придбанням товарів

(робіт, послуг) у резидентів – фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку
дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу у вигляді
заробітної плати, у випадках, визначених Податковим кодексом України (далі – ПКУ).
Зокрема, відповідно до ст.166 ПКУ податкова знижка надається, якщо фізичною особою
протягом звітного року понесені витрати, пов’язані зі сплатою за навчання в вищих та
професійно-технічних навчальних закладах, зі сплатою страхових платежів, внесками на
благодійність, відсотками за іпотечним кредитом, витратами на переобладнання машин з
використанням біопалива, витратами на отримання доступного житла за державними
програмами тощо.
Для отримання податкової знижки за результатами 2016 року фізичній особі необхідно
подати декларацію про майновий стан і доходи за місцем своєї реєстрації до 31 грудня 2017
року.
Якщо платник податку до кінця року, наступного за звітним, не скористався правом на
нарахування податкової знижки, таке право на наступний податковий рік не переноситься.
Деякі питання заповнення звіту з ЄСВ.
Рубіжанська ОДПІ нагадує, що правила формування та подання Звіту з Єдиного соціального
внеску, врегульовано відповідно до Порядку формування та подання страхувальниками звіту
щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування, затвердженого наказом Мінфіна 14.04.2015 р. № 435 (у редакції наказу
Мінфіну 11.04.2016 р. № 441).
Відповідно до п. 16 розділу II цього Порядку відповідальним за правильність та достовірність
заповнення звіту є страхувальник. З метою недопущення страхувальниками помилок при
заповненні звіту, під час проведення тренінгу з платниками податків фахівцями відділу
обслуговування платників Дрогобицької ОДПІ надано відповіді на питання, які найчастіше
виникають під час заповнення Звіту з ЄСВ.
Якщо нарахований дохід працівника менше мінімальної зарплати, то які додаткові
реквізити необхідно заповнювати?
У такому випадку у звітному місяці виникає потреба нараховувати єдиний внесок з додатково
ї бази нарахування, щодо працівника в таблиці 6 Звіту з ЄСВ необхідно заповнити два рядки:
- у першому рядку вказується фактична заробітна плата й нарахування єдиного внеску;
- у другому рядку вказується додатково код типу нарахувань «13» », а в реквізиті 19 сума
додаткової бази нарахування - різниця між фактичною базою нарахування єдиного внеску і
розміром мінімальної заробітної плати.
Код типу нарахування «13» застосовується тільки в звітному місяці за звітний період. У разі
донарахування сум до мінімальної заробітної плати за минулий період донарахування
відображається з кодом типу нарахування «2». При цьому в таблиці 1 обов’язково потрібно
зазначити зміст помилки (наприклад, донарахування сум до мінімальної заробітної плати за ...
місяць ... рік).
Як відобразити в Звіті з ЄСВ суми відпускних та лікарняних?
Суми, нараховані за дні щорічної та додаткової відпустки, вносяться до графи «Загальна сума
нарахованоїзаробітної плати (доходу)
(усього з початку звітного місяця) з відображенням відповідного місяця тільки в
сумі, що припадає на дні відпустки цього місяця, з кодом типу нарахування «10». Суми, що

припадають на дні відпустки наступних місяців, включаються до поля наступних місяців і
відображаються в окремих рядках з кодом типу нарахувань «10». «Перехідні» лікарняні та
декретні відображаються в окремих рядках з кодами категорій застрахованої особи,
визначених у додатку 2 до Порядку.
Які відомості не зазначаються у звітному місяці?
Кількість календарних днів перебування у трудових/цивільноправових відносинах протягом звітного місяця
не можна зазначати у звітному місяці за майбутні та минулі звітні періоди, за винятком відпус
тки, відпустки узв’язку з вагітністю та
пологами і випадків поновлення на роботі особи за рішенням суду.
Коли ставити ознаку «Неповний робочий час»?
Ознака «Неповний робочий час» (Реквізит 24 «Ознака неповного робочого часу» таблиці 6
Звіту з ЄСВ) проставляється у разі, якщо особа працює: неповний робочий день (тобто
зменшення тривалості щоденної роботи на обумовлену кількість годин);неповний робочий
тиждень (зберігається нормальна тривалість робочого дня, але зменшується кількість робочих
днів на тиждень);у разі поєднання неповного робочого дня і неповного робочого тижня
(наприклад, тривалість робочого дня 5 годин при 4 робочих днях на тиждень).
Яким чином у таблиці б Звіту слід відобразити суму компенсації за невикористану
відпустку, яку виплачують працівникові під час звільнення?
Суму компенсації за невикористану відпустку потрібно відображати в одному рядку із
зарплатою, нарахованою за місяць звільнення, тобто без виділення цієї суми окремим рядком.
Також необхідно звернути увагу :
Реквізит 15 таблиці 6 додатку 4 Звіту з ЄСВ «Кількість днів перебування у
трудових/цивільно-правових відносинах протягом календарного звітного місяця»
заповнюється одним значенням у одному рядку, що відповідає звітному. За наявності
декількох рядків по одній застрахованій особі реквізит 15 зазначається лише в одному, а саме
в тому в якому зазначаються дані про суми заробітної плати (за їх наявності). Реквізит 15 не
може зазначатися у звітному місяці за майбутні звітні періоди.
Реквізит 19 «Ознака наявності трудової книжки», Реквізит 20 «Ознака наявності спец стажу»
та Реквізит 24 «Ознака неповного робочого часу» в усіх рядках по одній застрахованій особі
заповнюється однаково.
Додатково нагадуємо, що роботодавці (підприємства, установи та організації, інші юридичні
особи, та фізичні особи-підприємці, які використовують працю найманих працівників)
повинні сплатити нараховані за відповідний календарний місяць суми єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування не пізніше 19 числа наступного
місяця (крім гірничих підприємств, які зобов’язані сплачувати єдиний внесок на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, нарахований за календарний місяць, не
пізніше 28 числа наступного місяця), термін подання звітності по єдиному внеску – не
пізніше 20 числа наступного місяця.
Рубіжанська ОДПІ про сервіс «Пульс»
Рубіжанська ОДПІ ГУ ДФС у Луганськіцй області повідомляє номер телефону для
прийняття:

-

інформації на сервіс «Пульс»;

-

усних звернень громадян;

інформації про особу, стосовно якої поводиться перевірка, щодо поширення на неї
заборон відповідно до Закону України «Про очищення влади».
Отримати інформаційно-довідкові послуги, залишити інформацію щодо неправомірних дій та
бездіяльності працівників органів ДФС та інших питань можна зателефонувавши до Контактцентру ДФС за номером 0800-501-007 та обравши відповідний напрямок у меню
інтерактивного голосового автовідповідача:
0 - для отримання інформації з питань стану обробки електронної звітності та опрацювання
файлів запитів про доходи для призначення субсидій;
1 - для отримання інформаційно-довідкових послуг;
2 - з питань щодо електронного цифрового підпису;
3 - для залишення усного звернення відповідно до Закону України «Про звернення
громадян»;
4-

для залишення інформації на сервіс «Пульс»;

5 - для залишення інформації про особу, стосовно якої проводиться перевірка, щодо
поширення на неї заборон відповідно до Закону України «Про очищення влади»;
6 - для залишення повідомлення від працівників ДФС про порушення Закону України «Про
запобігання корупції» іншою особою ДФС;
7 - для отримання довідкової інформації».
За 11 місяців 2017 Центрами обслуговування платників Рубіжанської ОДПІ надано
майже 9,8 тисяч адміністративних послуг
Про це повідомив в.о. начальника Рубіжанської ОДПІ ГУ ДФС Юрій Мельник. Фахівці
Рубіжанської ОДПІ опікуються роботою двох Центрів обслуговування платників (ЦОП) у м.
Рубіжне ,вул. Менделєєва14б та м. Кремінна вул.. Центральна,10. ЦОП надають повний
спектр адміністративних, консультаційних, інформаційних послуг, здійснюють прийом
звітності, вхідної кореспонденції.
Юрій Мельник, повідомив, що в рамках проведення Всеукраїнського тижня права фахівцями
виготовлена листівка « Права та обов’язки платників».ІІ отримують усі відвідувачі ЦОПів
Посадовець зазначив:» Перелік основних прав платників податків визначений ст.17
Податкового кодексу України. Серед основних прав платників податків на першому місті
стоять права ,щодо - безоплатно отримувати в органах державної податкової служби та в
органах митної служби, у тому числі і через мережу Інтернет, інформацію про податки та
збори і нормативно-правові акти, що їх регулюють, порядок обліку та сплати податків та
зборів, права та обов'язки платників податків, повноваження контролюючих органів та їх
посадових осіб щодо здійснення податкового контролю;
З початку року фахівцями Центрів було надано 9767 адміністративних послуг.
Зокрема, в ЦОП м. Рубіжне - 5338 послуг, в ЦОП м Кремінна - 4429 послуг. Серед
найпопулярніших послуг можна констатувати: «Видача картки платника податків та внесення
до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника
податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків» (6096 послуг); «Надання
витягу з реєстру платників єдиного податку (фізичних та юридичних осіб)» (793 послуги) та
«Реєстрація платника єдиного податку (фізичних та юридичних осіб)» (522 послуги).

Щодо сервісів з подання податкової звітності, прийому вхідної кореспонденції,
консультування, - їх загальна кількість по ЦОПах Рубіжанської ОДПІ за січень – листопад
2017 рік склала 127011 звернень .

