Матеріали Рубіжанської ОДПІ
Нове у нарахуванні єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування
Рубіжанська ОДПІ Головного управління ДФС у Луганській області повідомляє, що у
зв’язку з набранням чинності Закону України від 03.10.2017 №2148 «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», внесено зміни, зокрема до
Закону України від 08.07.2010 року №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування».
Зміни набрали чинності з 01.01.2018 року та передбачають:
- зміну бази нарахування єдиного внеску, що становитиме 15 розмірів мінімальної заробітної
плати, замість 25 розмірів прожиткового мінімуму;
- категорію платників єдиного внеску доповнили – члени фермерського господарства, за
умови, що вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах. Раніше
зазначена категорія сплачувала внесок на добровільних засадах шляхом укладання договору
добровільного страхування;
- звільняються від сплати єдиного внеску за себе фізичні особи – підприємці (в тому числі
«спрощенці») та члени фермерського господарства, у випадку отримання ними пенсії за
віком, або вони є особами з інвалідністю, чи досягли віку встановленого Законом про
пенсійне страхування та отримують пенсію або соціальну допомогу;
- фізичні особи-підприємці – платники єдиного податку першої групи втрачають право на
сплату половинної (0,5) ставки мінімального страхового внеску. З 01.01.2018 вони сплачують
єдиний внесок у повному мінімальному розмірі, як і інші фізичні особи-підприємці.
Відповідно періоди здійснення підприємницької діяльності платників єдиного податку
першої групи зараховуватимуться до страхового стажу у повному розмірі;
- змінено строки сплати єдиного внеску – фізичні особи-підприємці, які застосовують
загальну систему оподаткування, особи, які провадять незалежну професійну діяльність та
отримують доходи від цієї діяльності, члени фермерського господарства зобов’язані
сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний квартал до 20 числа місяця, що
настає за кварталом, за який сплачується такий внесок.

До уваги платників, які справляють
екологічний податок!
Рубіжанська ОДПІ Головного управління ДФС у Луганській області повідомляє, що Законом
України від 07 грудня 2017 року №2245- VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості
бюджетних надходжень у 2018 році» (далі-Закон №2245) внесені зміни до Податкового
кодексу України (дала-Кодекс).
Зокрема, пунктами 39 – 43 розділу I Закону України від 07.12.2017 №2245-VIII «Про
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році», набрали чинності з 1

січня 2018 року, викладені у нових розмірах і порівняно з діючими у 2017 році збільшені на
11.2 відсотка ставки екологічного податку, що визначені:
- пунктами 243.1-243.4 статті 243 Кодексу, а саме: ставки податку за викиди в атмосферне
повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення; ставки
Податку за викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення
забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до пункту 243.1 цієї статті та на які
встановлено клас небезпечності (крім двоокису вуглецю), ставки податку застосовуються
залежно від установлених орієнтовно безпечних рівнів впливу таких речовин (сполук) в
атмосферному повітрі населених пунктів; ставки податку за викиди двоокису вуглецю;
- пунктами 245.1 і 245.2 статті 245 ПКУ – ставки податку за скиди окремих забруднюючих
речовин у водні об’єкти;
- пунктами 246.1 і 246.2 статті 246 ПКУ - ставки податку за розміщення відходів у
спеціально відведених для цього місця чи на об’єктах;
- пунктом 247.1 статті 247 ПКУ – ставки податку за утворення радіоактивних відходів
(включаючи вже накопичені);
- пунктом 248.1 статті 248 ПКУ – ставки податку за тимчасове зберігання радіоактивних
відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк.
Таким чином, збільшені ставки повинні застосовуватися платниками податку при
обрахуванні податкових зобов’язань за перелічені вище об’єкти оподаткування, що виникли з
1 січня 2018 року.
Відповідно до пункту 250,2 статті 250 Кодексу платники Податку складають податкові
декларації за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015
№715,зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.09.2015 №715, зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 03.09.2015 за №1052/27497 (далі – Декларація), та подають їх
протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового
(звітного) кварталу, до контролюючих органів та сплачують Податок протягом 10
календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової
декларації:
за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами
забруднення, скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти, розміщення протягом звітного
кварталу відходів у спеціально відведених для цього місцях чи об’єктах – за місцем
розміщення стаціонарних джерел, спеціально відведених для цього місць чи об’єктів;
за утворення радіоактивних відходів та тимчасове зберігання радіоактивних відходів понад
установлений особливими умовами ліцензії строк - за місцем перебування платника на
податковому обліку у контролюючих органах.
Граничними термінами подання податкових декларацій та сплати податкових зобов’язань з
податку вважаються за :
IV квартал 2017 року: 9 лютого 2018 року, а останнім днем сплати податку – 19 лютого 2018
року;
I квартал ц.р.: 10 травня та 18 травня 2018 року відповідно;
II квартал ц.р.: 9 серпня та 17 серпня 2018 року відповідно;
III квартал ц.р.: 9 листопада та 19 листопада 2018 року відповідно;

IV квартал ц.р.:11 лютого та 19 лютого 2019 року відповідно.
Якщо платник податку з початку звітного року не планує здійснення викидів, скидів
забруднюючих речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів протягом
звітного року, то такий платник податку повинен повідомити про це відповідний
контролюючий орган за місцем розташування джерел забруднення та скласти заяву довільної
форми про відсутність у нього у звітному році об’єкта обчислення екологічного податку. В
іншому разі платник податку зобов’язаний подавати декларації відповідно до вимог Кодексу.
Оновлено Державний реєстр РРО
Рубіжанська ОДПІ Головного управління ДФС у Луганській області звертає увагу,що ДФС
України наказом від 18.12.2017 №854 затвердила новий Державний реєстр реєстраторів
розрахункових операцій. Водночас втратив чинність наказ ДФС від 07.06.2017 р. №406.
Оновлений реєстр містить перелік РРО, дозволених до первинної реєстрації, а також
первинна реєстрація яких заборонена, в кількості 160 моделей.
Окремо наводиться Перелік РРО, виключених з Держреєстру у 2016-2017 рр., експлуатація
яких не дозволяється.
Платники єдиного податку 1 групи cплачують ЄСВ у сумі 819,06 грн.
Фахівці Рубіжанської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області повідомили, що з 1 січня 2018
року, платники єдиного внеску, віднесені до першої групи платників єдиного податку,
сплачують єдиний внесок у розмірі не меншому за мінімальний страховий внесок. Такий
порядок визначений Законом України від 03.10.2017 №2148-VIII «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій».
Нагадуємо, розмір мінімальної заробітної плати встановлено Законом про Державний бюджет
на 2018 рік, і складає у місячному розмірі 3 723 гривні. Тобто, з 1 січня фізичні особи підприємці, у т.ч. платники першої групи єдиного податку платитимуть за себе не менше
819,06 грн. на місяць (3723 Х 22%).
Для представників бізнесу, що обрали спрощену систему оподаткування ставка та терміни
перерахування ЄСВ (за себе) залишилися незмінні – щоквартально у розмірі 22 відсотки від
суми нарахованого доходу, але не нижче як від мінімальної заробітної плати.
Внесено зміни до плати за землю
Фахівці Рубіжанської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області нагадали, що 01.01.2018 набрав
чинності Закон України від 07 грудня 2017 року № 2245-VIII «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення
збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році», яким внесено зміни до Податкового
кодексу України (далі – Кодекс), зокрема в частині плати за землю, а саме:
встановлено, що річна сума орендної плати за землі державної та комунальної власності не
може бути меншою за розмір земельного податку:
- для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких проведено – у розмірі не більше
3% їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування – не більше 1% їх
нормативної грошової оцінки, для сільськогосподарських угідь – не менше 0,3% та не більше
1% їх нормативної грошової оцінки;
- для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено – у розмірі не більше
5% нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по

області, для сільськогосподарських угідь – не менше 0,3% та не більше 5% нормативної
грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області;
- фізичні особи звільняються від відповідальності, передбаченої Кодексом за несвоєчасну
сплату податкового зобов’язання з плати за землю, якщо контролюючий орган не надіслав (не
вручив) податкове (податкові) повідомлення-рішення у строки, встановлені нормами
Кодексу.
Податок на нерухомість в 2018 році
Фахівці Рубіжанської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області звернули увагу, що у 2018 році
податок на нерухомість нараховуватиметься фізичним особам — власникам об’єктів
нерухомості за звітний 2017 рік.
Так, підпунктом 266.5.1 Податкового кодексу України передбачено, що ставки податку для
об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та
юридичних осіб, встановлюються за рішенням сільської, селищної, міської ради або ради
об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом
формування територій громад, залежно від місця розташування (зональності) та типів таких
об’єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує 1,5 % розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 м2 бази оподаткування.
Мінімальна заробітна плата на 01.01.2017 р. визначена у розмірі 3 200,00 грн. Отже,
граничний розмір ставок, передбачений для розрахунку податку в 2018 р. за звітний 2017 р.,
не повинен перевищувати 1,5 %, або 48,00 грн за 1 м2 бази оподаткування.
Податкові повідомлення-рішення про сплату сум податку, обчисленого згідно з підпунктом
266.7.1 статті 266 ПКУ, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого
самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової
нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем
його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим
(звітним) періодом (роком).
Підпунктом 266.4.1. п. 266.4 ст. 266 ПКУ визначено, що база оподаткування об’єкта/об’єктів
житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи
платника податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зменшується:
а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;
в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного
перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків,
у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.
Також, сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад, що створені
згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, встановлюють
пільги з податку, що сплачується на відповідній території, з об’єктів житлової та/або
нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб,
громадських об’єднань, благодійних організацій, релігійних організацій України, статути
(положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для
забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями) (п.п. 266.4.2 п. 266.4
ст. 266 ПКУ).
Водночас, п.п. 266.4.3 п. 266.4 ст. 266 ПКУ встановлено, що пільги з податку, передбачені
підпунктами 266.4.1 та 266.4.2 п. 266.4 ст. 266 ПКУ, для фізичних осіб не застосовуються до
об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання
доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій
діяльності).
Платники податків Кремінщини сплатили майже 478 млн грн податків і зборів
Впродовж 2017 року платники Кремінського району сплатили до бюджетів усіх рівнів 477,6
млн гривень, що на 21,2 млн грн більше надходжень аналогічного періоду 2016 року. Про це
проінформувала начальник Кремінського відділення Рубіжанської ОДПІ Наталя Демків.
Із загальної суми до держбюджету надійшло 371,8 млн.грн., до місцевого бюджету – близько
104,4 млн.грн.

Єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування протягом року
зібрано близько 73,0 млн. грн. Порівняно з 2016 роком надходження зросли на 26,5 млн. грн.
Питання оподаткування вивчали на семінарі
В Рубіжанській ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області відбувся семінар з новацій податкового
законодавства.
У програмі семінару висвітлювались актуальні питання щодо законодавчих новацій в
справлянні ЄСВ у 2018 році, оподаткування ПДФО окремих видів доходів, роз’яснення ДФС
щодо заповнення оновленої декларації про майновий стан і доходи, порядку проведення
річного перерахунку ПДФО, подання звітності роботодавцями. Фахівці ОДПІ нагали, що
Положенням п.296.10 ст.296 Податкового кодексу України та статтею 9 Закону України від
06.07.1995 р. №265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері
торгівлі, громадського харчування та послуг» (зі змінами та доповненнями) передбачено
обов’язковість застосування РРО суб’єктами господарювання, які здійснюють реалізацію
технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту.
З 08.05.2017 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 р.
№231, якою затверджено Перелік груп технічно складних побутових товарів, які підлягають
гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в цілях застосування РРО.
Таким чином, починаючи з 08.05.2017 року такі суб’єкти господарювання, які здійснюють
реалізацію технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту
(обслуговуванню) або гарантійній заміні зобов’язані при здійсненні своєї господарської
діяльності застосовувати РРО.
Також акцентовано увагу на основних показниках, на які вплинуло підвищення мінімальної
зарплати і прожиткового мінімуму в 2018 році, зокрема, неоподатковувані розміри доходів,
збільшення розміру штрафів за порушення законодавства про працю.
На завершення заходу повідомлено про розпочату кампанію декларування доходів громадян
та надано відповіді на запитання присутніх.
Щодо запровадження інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кабінет»
В Рубіжанській ОДПІ ГУ ДФС в Луганській області нагадують про
інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кабінет».

запровадження

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 14.07.2017 № 637 «Про затвердження
Порядку функціонування Електронного кабінету», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 01
серпня 2017 року за № 942/30810, запроваджено інформаційно-телекомунікаційну систему
«Електронний кабінет».
Створення ІТС «Електронний кабінет» забезпечено на базі існуючого електронного сервісу
«Електронний кабінет платника».
Електронний кабінет має функціональні частини:
відкрита (загальнодоступна) частина та приватна частина (особистий кабінет).
Для забезпечення взаємодії засобами Електронного кабінету в приватній частині (особистий
кабінет), яка є індивідуальною персоніфікованою веб-сторінкою користувача, платник
податків здійснює електронну ідентифікацію з використанням ЕЦП відповідальних осіб
платника (директора, бухгалтера, осіб, які мають право підпису), наданого будь-яким

акредитованим центром сертифікації ключів відповідно до Закону України «Про електронний
цифровий підпис».
Приватна частина (особистий кабінет) Електронного кабінету забезпечує надання платнику
податків послуг, перелік яких передбачено Податковим кодексом України.
Для забезпечення можливості незалежної перевірки коректності роботи Електронного
кабінету у розділі «Електронна звітність» офіційного веб-порталу ДФС розміщено перелік
тестових платників.
Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.sfs.gov.ua, а також
через офіційний веб-портал ДФС
Торгуючи технічно складними побутовими товарами - застосовуй РРО
Фахівці Рубіжанської ОДПІ вкотре нагадують, що Положенням п.296.10 ст.296 Податкового
кодексу України та статтею 9 Закону України від 06.07.1995 р. №265/95-ВР «Про
застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування
та послуг» (зі змінами та доповненнями) передбачено обов’язковість застосування РРО
суб’єктами господарювання, які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів,
що підлягають гарантійному ремонту.
З 08.05.2017 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 р.
№231, якою затверджено Перелік груп технічно складних побутових товарів, які підлягають
гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в цілях застосування РРО.
Таким чином, починаючи з 08.05.2017 року такі суб’єкти господарювання, які здійснюють
реалізацію технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту
(обслуговуванню) або гарантійній заміні зобов’язані при здійсненні своєї господарської
діяльності застосовувати РРО.
З початку 2018 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів,
одержаних у минулому році

Податкова декларація подається платниками податків за місцем своєї податкової адреси в
один із таких способів (за вибором):- особисто або уповноваженою на це особою;надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;- засобами
електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного
документообігу та електронного цифрового підпису. Звертаємо увагу, що у разі надсилання
податкової декларації поштою, платник податку зобов’язаний здійснити таке відправлення не
пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації, а
при поданні податкової декларації в електронній формі, - не пізніше закінчення останньої
години дня, в якому спливає такий граничний строк. Граничні строки подання податкової
декларації:
- для фізичних осіб-підприємців (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) –
протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного
(податкового) кварталу (року). Останній день подання декларації за 2017 рік – 09.02.2018
Важливо! Фізичні особи-підприємці (крім осіб, що обрали спрощену систему
оподаткування) в річній податковій декларації поряд з доходами від підприємницької
діяльності мають зазначити інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні
доходи.
- для фізичних осіб-підприємців, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення
підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця за її рішенням, – протягом 30
календарних днів з дня проведення державної реєстрації припинення підприємницької
діяльності;

Важливо! У разі проведення державної реєстрації припинення підприємницької
діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням останнім базовим податковим
(звітним) періодом є період з дня, наступного за днем закінчення попереднього базового
податкового (звітного) періоду до останнього дня календарного місяця, в якому
проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності.
- для громадян, які зобов’язані згідно з ПКУ подати податкову декларацію, і осіб, які
проводять незалежну професійну діяльність, – до 01 травня року, що настає за звітним;
Важливо! Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на
вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний
(банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.
- для громадян, які мають право на податкову знижку – по 31.12.2018 (включно);
- для фізичних осіб платників податку-резидентів, які виїжджають за кордон на постійне
місце проживання, – не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду.
Звертаємо увагу, що з 1 січня 2018 року декларація про майновий стан і доходи подається за
новою формою, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 №556
«Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року №
859».
Нагадуємо, що обов’язок щодо подання декларації у платників податків виникає при
отриманні:
доходів не від податкових агентів (тобто від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як
самозайняті особи). До таких доходів відносяться, зокрема, доходи від надання в оренду
рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам; успадкування майна не від членів
сім’ї першого та другого ступенів споріднення, при нотаріальному оформленні спадщини за
якими не було сплачено податок на доходи фізичних осіб та військовий збір, тощо;
від податкових агентів доходів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не
звільнені від оподаткування. До таких доходів відноситься, зокрема, дохід у вигляді основної
суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його
самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку
позовної давності, у разі якщо його сума перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної
плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року;інвестиційного
доходу;
іноземного доходу;та в інших передбачених ПКУ випадках.
Разом з тим, обов’язок фізичної особи-платника податку на доходи фізичної особи щодо
подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається,
якщо такий платник податку отримував доходи:від податкових агентів, які не включаються до
загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;виключно від податкових агентів
незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків,
прямо передбачених ІV розділом ПКУ;від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при
нотаріальному посвідченні договорів за якими був сплачений податок відповідно до ІV
розділу ПКУ;у вигляді об’єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою податку
та/або з яких сплачено податок відповідно до п. 174.3 ст. 174 ПКУ.
Про свої доходи можна дізнатися через електронний кабінет
У рамках кампанії декларування доходів громадян та електронного декларування доходів
державних службовців на офіційному веб-порталі ДФС в «Електронному кабінеті платника»
функціонує сервіс «Отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників
податків про суми виплачених доходів та утриманих податків в електронному вигляді».

Запит для отримання відомостей про доходи формується виключно фізичними особами –
платниками податків.
Інформацію про суми виплачених доходів та утриманих податків з Державного реєстру
фізичних осіб – платників податків можна отримати у приватній частині (особистий кабінет)
Електронного кабінету платника, з використанням лише електронного цифрового підпису
фізичної особи.
Для цього необхідно:
- увійти до Електронного кабінету платника за адресою: http://cabinet.sfs.gov.ua або через
офіційний веб-портал ДФС;
- обрати відповідний акредитований центр сертифікації ключів (АЦСК);
- обрати особистий електронний ключ, вибравши відповідний файл з електронного носія
(USB – накопичувач, СD/DVD диск) або у відповідному каталозі на персональному ПК (Key6.dat);
- вказати пароль захисту та натиснути «Зчитати». Після того, як ключ буде успішно
завантажено, натиснути «Увійти»;
- обрати розділ «Заяви, запити для отримання інформації»;
- обрати «Запит про суми виплачених доходів та утриманих податків з Державного реєстру
фізичних осіб – платників податків для заповнення податкової декларації про майновий стан і
доходи/декларації про доходи та витрати осіб, які звернулись за призначенням субсидій на
житло». У запропонованій формі Запиту необхідно заповнити всі поля виділені блакитним
кольором. Після заповнення натисніть «Підписати та надіслати» або «Зберегти чернетку» та
«Підписати та надіслати».
Якщо при заповненні запиту були допущені помилки або не заповнено всі обов’язкові
реквізити, система напише «Помилка» та виділить рожевим кольором відповідні поля.
Необхідно виправити помилки та знову натиснути «Підписати та надіслати».
Процедура підпису така ж сама, як і процедура входу в особистий кабінет.
Далі система запропонує обрати спосіб отримання інформації. Наприклад: «Електронний
кабінет». Відправлений запит можна переглянути у розділі «Вхідні/вихідні документи» в
приватній частині особистого кабінету. Після обробки запиту до особистого електронного
кабінету платника надходить повідомлення.
Натиснувши на це повідомлення відкривається інформація про суми виплачених доходів та
утриманих податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, яка
замовлялася. Інформацію можна переглянути, зберегти або надрукувати. Слід зазначити, що
відомості про суми отриманих доходів та суми сплачених податків в електронному вигляді
можна отримати за останні три роки (поквартально), відомості за останній звітний період
(квартал) надаються через 60 днів після його закінчення.
Детально ознайомитись з Порядком отримання відомостей про доходи можна на офіційному
веб-порталі ДФС у рубриці: Фізичним особам (//sfs.gov.ua./fizichnim-osobam/vidomosti-doxid).

Майже 32 мільйони гривень єдиного податку надійшло до місцевих бюджетів від
платників Рубіжанської ОДПІ
Про це повідомив в.о. начальника Рубіжанської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області
Юрій Мельник. З початку року від платників м. Рубіжне, які використовують спрощену
систему оподаткування, місцевий бюджет отримав 15,7 млн грн., платники Кремінського
району направили до місцевих бюджетів 16,3 мільйона гривень єдиного податку. В цілому
порівнянні з аналогічним періодом минулого року підприємці збільшили сплату майже на 8
мільйонів або на 31,9 відсотки.
Найбільші суми забезпечили фізичні особи-підприємці, які сплатили більш ніж 18,3
мільйонів гривень єдиного податку , що майже на 6 мільйонів більше, ніж торік. Юридичні
особи забезпечили надходження в сумі майже 5,0 млн грн., а сільськогосподарські
виробники відповідно 8,7 млн грн.
– Єдиний податок є суттєвим фінансовим підґрунтям для місцевих бюджетів. У складі
доходів загального фонду місцевих бюджетів за платежами його частка становить 11
відсотків. Ці кошти спрямовуються на фінансування потреб територіальних громад, –
зазначив посадовець.
Майже 14,3 млн грню війського збору отримала Українська армія від платників
Рубіжанської ОДПІ
Про це повідомив в.о. начальника Рубіжанської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області
Юрій Мельник .За січень –грудень 2018 року платники м. Рубіжне направили до Державного
бюджету 8,2 млн грн. військового збору,від платників Кремінського району надійшло 6,1 млн
грн. Приріст надходжень з військового збору в порівнянні з аналогічним періодом минулого
року склав 122,5 відс. або 2,6 млн гривень. Тільки в грудні надійшло від платників
Рубіжанської ОДПІ надійшло 1,8 млн.грн.
«Позитивна динаміка сплати військового збору за підсумками минулого року вказує на
відповідальне ставлення платників, котрі розуміють важливість своєчасного перерахування
коштів на модернізацію та підвищення обороноздатності Збройних сил України»,-. зазначив
керівник інспекції.

