Матеріали Рубіжанської ОДПІ
Строки подання декларацій не переносяться
Рубіжанська ОДПІ Головне управління у Луганській області інформує, що листом
ДФС України від 26.07.2017 р. № 19796/7/99-99-12-02-01-17 головне відомство відкликало
свій лист від 20.07.2017 р. № 19075/7/99-99-12-02-01-17 щодо майбутнього застосування норм
Закону у зв’язку з несанкціонованим втручанням у роботу комп’ютерних мереж платників
податків. У вказаному листі йшла мова про право платника податків на перенесення
граничного строку подання декларацій через непереборні обставини.
Окрім того у новому листі ДФС України ще раз нагадала, що штрафні санкції, передбачені
пунктом 120¹ .1 Податкового кодексу України, за порушення граничних строків реєстрації
податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних (ПНРК) у
Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН), встановлених пунктом 201.10 ПКУ, які були
складені у період з 01 червня 2017 року по 30 червня 2017 року, не застосовуються до
платника податків за умови реєстрації таких податкових накладних не пізніше 31 липня 2017
року.
Тобто, ПН/РК, які були складені у період з 01 червня 2017 року по 30 червня 2017 та
зареєстровані у ЄРПН не пізніше 31 липня 2017 року вважаються своєчасно
зареєстрованими. Відповідно, суми ПДВ за такими ПН/РК платники податку мають право
включити до податкового кредиту у складі податкової звітності з ПДВ за червень 2017 року
або будь-якого наступного звітного періоду в межах 365 календарних днів з дати складання
відповідної податкової накладної.
Також в листі акцентується увага, що штрафні санкції, передбачені абз. 2 п. 126.1 ПКУ, не
застосовуються до узгоджених сум грошових зобов’язань із граничним строком сплати 30
червня 2017 року.
У разі якщо до 26.07.2017 р. до платника податків фіскальним органом застосовано штрафні
санкції, передбачені ст. 126 ПКУ, за порушення правил сплати (перерахування) податків за
результатами подання податкової звітності з граничним строком сплати 30 червня 2017 року,
контролюючий орган скасовує податкове повідомлення-рішення про нарахування сум таких
штрафних санкцій.
Зміни до форми Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва
Рубіжанська ОДПІ Головного управління ДФС у Луганській області інформує, що
18.07.2017 набрав чинності наказ Міністерство аграрної політики та продовольства України
від 17.05.2017 №245, який зареєстровано у Міністерстві юстиції України 13.06.2017 за
№731/30599 (далі – Наказ №245).
Згідно з п.п.291.51.2 п.291.51 ст.291 та п.п.298.8.1 п.298.8 ст.298 Податкового кодексу України
від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) Наказом №245 з метою
приведення у відповідність до чинного законодавства внесені зміни до Розрахунку частки
сільськогосподарського товаровиробництва, затвердженого наказом Міністерства аграрної
політики та продовольства України від 26.12.2011 №772, зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 06.04.2012 за №510/20823 (зі змінами).
Нагадуємо, що відповідно до п.п.298.8.1 п.298.8 ст.298 ПКУ сільськогосподарські
товаровиробники для переходу на спрощену систему оподаткування або щорічного
підтвердження статусу платника єдиного податку четвертої групи подають до 20 лютого
поточного року, зокрема, розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва –
контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та/або за місцем розташування
земельних ділянок за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що

забезпечує формування державної аграрної політики, за погодженням із центральним органом
виконавчої
Цей Наказ опубліковано у бюлетені «Офіційний вісник України» від 18.07.2017 №56.
Програмне забезпечення ДФС для формування та подання звітності в електронному
вигляді оновлено
Фахівці Рубіжанської ОДПІ Головного управління ДФС у Луганській області інформують,
що на головній сторінці офіційного веб-порталу Державної фіскальної служби України (далі –
ДФС) в електронному сервісі «Електронна звітність» у розділі «Спеціалізоване клієнтське
програмне забезпечення для формування та подання звітності до «Єдиного вікна подання
електронної звітності»» (http://sfs.gov.ua/elektronna-zvitnist/spetsializovane-klientske-program/)
розміщено перелік змін та доповнень до «Спеціалізованого клієнтського програмного
забезпечення для формування та подання звітності до «Єдиного вікна подання електронної
звітності»» (версія 1.25.19.0) станом на 31.07.2017.
1. Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 №14 «Про затвердження
форми декларації акцизного податку, Порядку заповнення та подання декларації акцизного
податку» (зареєстровано у Міністерстві юстиції України 30.01.2015 за №105/26550) зі змінами
та доповненнями додано нові документи (початок дії 01.08.2017):
- J/F0209506 – Декларація акцизного податку;
- J/F0295006 – Додаток 11. Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального
відповідно до підпункту 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 Кодексу;
- J/F0295106 – Додаток 1. Розрахунок суми акцизного податку з підакцизних товарів
(продукції), на які встановлено специфічні ставки акцизного податку (крім операцій,
визначених підпунктами 213.1.9, 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 Кодексу);
- J/F0295206 – Додаток 2. Розрахунок суми акцизного податку з тютюнових виробів, на які
встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно;
- J/F0295306 – Додаток 3. Розрахунок суми акцизного податку з алкогольних напоїв (стаття
225 розділу VI Кодексу);
- J/F0295406 – Додаток 4. Розшифровка оборотів, які не підлягають оподаткуванню,
звільняються від оподаткування, оподатковуються за нульовою ставкою;
- J/F0295506 – Додаток 5. Розрахунок суми акцизного податку з втрачених марок акцизного
податку, що були придбані для маркування тютюнових виробів;
- J/F0295606 – Додаток 6. Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб'єктами
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;
- J/F0295706 – Додаток 7. Розрахунок суми акцизного податку з оптового постачання
електричної енергії та з виробництва електричної енергії, проданої поза оптовим ринком
електричної енергії;
- J/F0295806 – Додаток 8. Розрахунок суми акцизного податку, що збільшує або зменшує
податкові зобов’язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в
попередніх звітних періодах;
- J/F0295906 – Додаток 10. Зразок доповнення до декларації акцизного податку відповідно до
пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Кодексу;

- J/F0296006 – Додаток 9. Заява про порушення особою, яка реалізує пальне, порядку
заповнення та/або порядку реєстрації акцизної накладної/розрахунку коригування.
2. Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 24.04.2017 №452 «Про
затвердження форм заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального,
акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення
(коригування) залишку пального, Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку
коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального»
(зареєстровано у Міністерстві юстиції України 16.05.2017 за №627/30495 ) додано наступні
форми:
- F/J0209702 – Заявка на поповнення (коригування) залишку пального;
- F/J1203002 – Акцизна накладна;
- F/J1203102 – Розрахунок коригування показників до акцизної накладної.
3. У відповідності до форм звітних документів, що опубліковані на сайті Державної служби
статистики України допрацьовано форми:
- S0100113 – Форма №1. Баланс (Звіт про фінансовий стан);
- S0100309 – Форма №3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом);
- S0103353 – Форма №3-н. Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом);
- S0105007 – Форма №5. Примітки до річної фінансової звітності;
- S1391101 – Заявка на реєстрацію електронних цифрових підписів у системі електронної
звітності органів державної статистики.
Зарплата в «конверті»-злидні на старість
Складне сьогодення підштовхує багатьох роботодавців до «тіньових» схем виплати
заробітної плати своїм працівникам. Всім добре відомі випадки, коли підприємство офіційно
сплачує своїм працівникам мінімальну заробітну плату та неофіційно решту заробітної плати
працівник отримує «в конверті». Така схема, на перший погляд, могла б задовольнити всіх: і
працівника, який сумарно отримує гідну заробітну плату, і працедавця, який уникає зайвих,
на його погляд, витрат і державу, яка щось отримує у вигляді податків з тієї невеличкої
офіційної частки доходів громадян.
Така схема взаємовигідна тільки на перший погляд, поглянемо на неї з іншого боку.
1. Офіційно ви ніде не працюєте. У податковій можуть виникнути до вас запитання.
2. Вам не зараховується трудовий стаж. У вас немає гарантованого розміру заробітної плати
(зокрема, розміру тарифної ставки або посадового окладу працівника, доплати, надбавки і
заохочувальних виплат).
3. У вас немає жодних соціальних гарантій, передбачених для працівника:





права на відпустку, зокрема додаткову і без збереження зарплати, відпустку по
вагітності та пологах;
права на оплату листа непрацездатності;
права на достроковий вихід на пенсію, якщо ви працюєте в шкідливих умовах;
права на скорочений робочий день, тиждень якщо ви працюєте в шкідливих умовах;







права не працювати у вихідний та святковий день;
права не залучатися до надурочних робіт без вашого бажання;
права на охорону праці;
права на соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань;
права на гарантії за колективним договором .

4. Вас можуть звільнити у будь-який момент без вихідної допомоги.
5. Ви будете отримувати мінімальну пенсію за віком.
6. Кредит у банку не візьмете. Та й мало куди може знадобиться довідка про реальні доходи
(наприклад, в посольство іноземної держави).
Якщо умови оплати праці не обумовлені в трудовому договорі, їх виконання або невиконання
визначається тільки особистим ставленням керівника до конкретної людини.
Небезпека тіньової зарплати, як і тіньової зайнятості полягає не тільки у тому, що бюджет
недоотримує кошти, а й у тому, що люди не матимуть змоги отримати пенсію, яка відповідає
рівню їхньої реальної заробітної плати. А пенсій у «конвертах» не буває!
Щодо виключення з реєстру неприбуткових установ та організацій
Відповідно до п. 35 підрозділу 4 Розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового
кодексу України (далі – Кодекс) неприбуткові підприємства, установи та організації (далі –
неприбуткові організації), внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі –
Реєстр) на день набрання чинності Законом України від 17 липня 2015 року № 652-VIII «Про
внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових
організацій», що не відповідають вимогам п. 133.4 ст. 133 Кодексу, з метою включення до
нового Реєстру зобов’язані були до 1 липня 2017 року привести свої установчі документи у
відповідність до норм Кодексу та у цей самий строк подати копії таких документів до
контролюючого органу.
Неприбуткові організації, які не привели свої установчі документи у відповідність до норм п.
133.4 ст. 133 Кодексу, після 01 липня 2017 року виключаються контролюючим органом з
Реєстру.
Тимчасово, до 01 січня 2018 року, не може бути підставою для виключення неприбуткових
релігійних організацій з Реєстру невиконання такими релігійними організаціями вимог до
установчих документів, визначених п.п 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Кодексу.
Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових
підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру встановлено
постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року № 440 зі змінами (далі –
постанова № 440).
Згідно з абзацом шостим пункту 2 постанови № 440 неприбуткові організації, які у строк,
установлений п. 35 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу, не привели свої
установчі документи у відповідність до вимог, встановлених п. 133.4 ст. 133 Кодексу, та не
надали копії таких документів контролюючому органу, виключаються контролюючим
органом з Реєстру з урахуванням положень пп. 16 і 17 Порядку, затвердженого постановою №
440.
Таким чином, виключення зазначених вище організацій з Реєстру здійснюється на підставі
рішення контролюючого органу у зв’язку з невідповідністю неприбуткової організації та/або

установчих документів такої організації вимогам, установленим п. 133.4 ст. 133 Кодексу
(абзац четвертий пункту 16 Порядку, затвердженого постановою № 440).
Під час виключення організації з Реєстру раніше присвоєна їй ознака неприбутковості
скасовується з 01 липня 2017 року.
Питали – відповідаємо
Хто є податковим агентом згідно з ПКУ?
Згідно з пп.14.1.180 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року
№ 2755-VI із змінами та доповненнями (далі - ПКУ) податковий агент щодо податку на
доходи фізичних осіб - юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ),
самозайнята особа, представництво нерезидента - юридичної особи, інвестор (оператор) за
угодою про розподіл продукції, які незалежно від організаційно-правового статусу та способу
оподаткування іншими податками та/або форми нарахування (виплати, надання) доходу (у
грошовій або негрошовій формі) зобов’язані нараховувати, утримувати та сплачувати
податок, передбачений р.IV ПКУ, до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з
доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність
контролюючим органам та нести відповідальність за порушення його норм в порядку,
передбаченому ст.18 та р.IV ПКУ.
Відповідь на це запитання розміщена в Загальнодоступному інформаційно-довідковому
ресурсі
Затверджено форму довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи та
Порядок її оформлення і видачі
В Рубіжанській ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області повідомили,що наказом
Міністерства фінансів України від 13.06.2017 №568 затверджено форму довідки про подану
декларацію про майновий стан і доходи (про сплату або відсутність податкових зобов'язань)
та Порядок її оформлення і видачі (далі – Наказ № 568). Його опубліковано в бюлетені
«Офіційний вісник України» від 28.07.2017 № 59 і з цієї дати він набрав чинності.
Довідка видається безоплатно у паперовій та/або електронній формах на підставі: заяви
платника податків про видачу Довідки та податкової декларації про майновий стан і доходи.
Заява та податкова декларація подаються платником податків
представником) до контролюючого органу за місцем податкового обліку.

(уповноваженим

Заява складається з обов'язковим посиланням на відповідний пункт Податкового кодексу
України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – Кодекс), яким
передбачено видачу контролюючим органом довідки, та зазначенням найменування
підприємства (установи, організації), до якого (якої) довідку буде подано платником податків.
Заяву про видачу довідки за вибором платника податку може бути подано засобами
електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного
документообігу та електронного цифрового підпису.
Довідка видається контролюючим органом за місцем податкового обліку:
платникам податків, які звернулися відповідно до пункту 179.12 статті 179 розділу IV
Кодексу, – протягом 10 календарних днів з дати отримання заяви;
платникам податку - резидентам, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання та
які звернулися відповідно до пункту 179.3 статті 179 розділу IV Кодексу, – протягом 30
календарних днів після надходження податкової декларації та сплати належної суми податку.

Попередній Наказ Міністерства доходів і зборів України від 11.12.2013 № 795, відповідно до
якого видавалася аналогічна довідка, втратив чинність.
Питання « гарячої лінії» про сплату податку на нерухомість
На питання платників відповідає в.о. начальника Рубіжанської ОДПІ Андрій
Забровський
Чи буде фізична особа притягуватись до відповідальності за несплату податку на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, якщо контролюючий орган не надіслав
до 1 липня повідомлення-рішення про сплату податку?
Відповідно до п.п. 266.3.2. п. 266.3 ст. 266 Податкового кодексу України від 02 грудня
2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) база оподаткування об’єктів
житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності
фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації
прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника
податків, зокрема документів на право власності.
Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у
власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси
(місцем реєстрації) власника такої нерухомості (п.п. 266.7.1 п. 266.7 ст. 266 ПКУ).
Якщо сума грошового зобов’язання розраховується контролюючим органом, платник
податків не несе відповідальності за своєчасність, достовірність і повноту нарахування такої
суми, проте несе відповідальність за своєчасне та повне погашення нарахованого узгодженого
грошового зобов’язання і має право оскаржити зазначену суму в порядку, встановленому
ПКУ (п. 54.5 ст. 54 ПКУ).
У разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання протягом
строків, визначених Кодексом, такий платник податків притягується до відповідальності у
вигляді штрафу (ст. 126 ПКУ).
Податкове зобов’язання за звітний рік з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки, сплачується фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового
повідомлення-рішення (п.п. 266.10.1 п. 266.10 ст. 266 ПКУ).
Отже, фізична особа – платник податків притягується до відповідальності у разі не сплати
узгодженої суми грошового зобов’язання протягом строків, визначених ПКУ.
Відповідь на це запитання розміщена в Загальнодоступному інформаційно-довідковому
ресурсі в категорії «106».
До якого контролюючого органу необхідно звертатись фізичній особі-власнику
декількох об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, розміщених в різних
населених пунктах, для проведення звірки даних?
Відповідно до п.п. 266.7.3 п. 266.7 ст. 266 Податкового кодексу України від 02 грудня
2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями платники податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки, 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).
Відповідь на це запитання розміщена в Загальнодоступному Інформаційно-довідковому
ресурсі в категорії «106».
Звіт про використання доходів неприбуткової організації зазнав змін
Як повідомили в Рубіжанській ОДПІ, наказом Мінфіну від 28.04.2017р. №469 внесено
зміни до форми Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації.
Зокрема, у новій формі Звіту чітко визначений річний звітний період для неплатників податку
на прибуток. Адже тепер у заголовній частині звіту передбачені лише два варіанти звітних
періодів його подання – місяць і рік (раніше – місяць, 1 квартал, півріччя, три квартали і рік).
Також, передбачено, що фінансова звітність, яка подається відповідно до пункту 46.2
статті 46 Податкового кодексу України, є додатком ФЗ до Звіту та його невід’ємною
частиною. Так, наприкінці звіту у таблиці «Наявність додатків» з’явилася нова графа «ФЗ», у
якій проставляється позначка «+».
Як і раніше, потрібно буде зазначити і види поданої разом зі звітом фінансової звітності. Для
цього наприкінці звіту зберегли таблицю із можливими формами фінансової звітності, у якій
у відповідних клітинках проставляється позначка „+”. Але тепер ця таблиця містить вже
детальніший опис таких форм.
Нагадуємо, неприбутковими підприємствами, установами та організаціями, що відповідають
вимогам, встановленим у п.п.133.4.1 ст.133 ПКУ, зокрема внесені органами фіскальної
служби до Реєстру неприбуткових установ та організацій, звіт про використання доходів
(прибутків) неприбуткової організації подається за базовий звітний (податковий) рік протягом
60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.
За податковою знижкою вже звернулись понад півсотні жителів м. Рубіжне
З початку року декларації з метою використання права на податкову знижку подали 51
рубіжанин. Задекларована сума податку з доходів фізичних осіб, що підлягає поверненню на
розрахункові рахунки платників, склала 6,2 тис. грн. Про це повідомила головний державний
інспектор податків і зборів фізичних осіб Рубіжанської ОДПІ Головного управління ДФС у
Луганській області Ольга Щоткіна.
Фахівець нагадала, що податкова знижка – це документально підтверджена сума витрат
платника податку-резидента у зв'язку з придбанням товарів, робіт чи послуг у резидентівфізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його
загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року
у вигляді заробітної плати, у відповідних випадках.

Зокрема, податкова знижка надається, якщо фізичною особою протягом звітного року
понесені витрати, пов’язані зі сплатою за навчання в вищих та професійно-технічних
навчальних закладах, внесками на благодійність, відсотками за іпотечним кредитом,
витратами на переобладнання машин під біопаливо, витратами на отримання доступного
житла за державними програмами тощо.
Для отримання податкової знижки за результатами 2016 року необхідно подати декларацію за
місцем реєстрації до 31 грудня 2017 року. У декларації необхідно вказати суму одержаного за
рік доходу у вигляді зарплати, вид понесених витрат, їх розмір і розраховану суму податку на
доходи фізичних осіб до повернення. Податок підлягає поверненню протягом 60 календарних
днів з дня подання декларації.
Звертаємо увагу, що у разі, якщо платник податку до кінця року, наступного за звітним, не
скористався правом на нарахування податкової знижки, таке право на наступний податковий
рік не переноситься.
Фізична особа – резидент може повернути помилково сплачений податок на доходи
фізичних осіб при отриманні спадщини
В Рубіжанській ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області роз’яснили,що оподаткування
доходу, отриманого фізичною особою у вигляді спадщини, здійснюється згідно із нормами ст.
174 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та
доповненнями (далі – ПКУ).
Відповідно до п. 174.6 ст. 174 ПКУ об’єкти дарування, зазначені в п. 174.1 ст. 174 ПКУ,
подаровані платнику податку іншою фізичною особою, оподатковуються згідно з правилами,
встановленими розд. ІV ПКУ для оподаткування спадщини.
Згідно з п.п. 174.2.2 п. 174.2 ст. 174 ПКУ вартість будь-якого об’єкта спадщини, що
успадковується спадкоємцями (обдарованими), які не зазначені у п.п. 174.2.1 п. 174.2 ст. 174
ПКУ оподатковується за ставкою, визначеною п. 167.2 ст. 167 ПКУ (5 відсотків)
Законом України від 23 лютого 2017 року № 480 «Про внесення змін до Податкового кодексу
України щодо оподаткування спадщини» (далі – Закон № 480) з 01.01.2017 внесені деякі
зміни до порядку оподаткування спадщини (дарування), яким передбачено, що членами сім’ї
фізичної особи першого ступеня споріднення для цілей розд. ІV ПКУ вважаються її батьки, її
чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, у тому числі усиновлені. Членами сім’ї
фізичної особи другого ступеня споріднення для цілей розд. ІV ПКУ вважаються її рідні
брати і сестри, її баба і дід з боку матері і збоку батька, онуки.
Законом № 480 внесені зміни до п.п. «а» п.п. 174.2.1 п. 174.2 ст. 174 ПКУ, яким визначено, що
вартість власності, що успадковується (приймається у дарунок) членами сім’ї спадкодавця
(дарувальника) першого та другого ступенів споріднення, оподатковується за нульовою
ставкою.
Пунктом 174.3 ст. 174 ПКУ визначено, що особами, відповідальними за сплату
(перерахування) податку до бюджету, є спадкоємці (обдаровані), які отримали спадщину
(подарунок).
Дохід у вигляді вартості успадкованого майна (кошти, майно, майнові чи немайнові права) у
межах, що підлягає оподаткуванню, і зазначається в річній податковій декларації, крім
спадкоємців-нерезидентів, які зобов’язані сплатити податок до нотаріального оформлення
об’єктів спадщини або в сільських населених пунктах – до оформлення уповноваженою на це
посадовою особою відповідного органу місцевого самоврядування за місцем відкриття
спадщини, та спадкоємців, які отримали у спадщину об’єкти, що оподатковуються за
нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб, а також іншими спадкоємцями резидентами, які сплатили податок до нотаріального оформлення об’єктів спадщини або в
сільських населених пунктах – до оформлення уповноваженою на це посадовою особою
відповідного органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини.
Водночас п. 179.2 ст. 179 ПКУ визначено, що відповідно до розд. IV ПКУ обов’язок платника
податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не
подається, якщо такий платник податку отримував доходи, зокрема, у вигляді об’єктів
спадщини, які відповідно до розд. IV ПКУ оподатковуються за нульовою ставкою податку
та/або з яких сплачено податок відповідно до п.174.3 ст. 174 ПКУ.

Відповідно до п. 43.1 ст. 43 ПКУ помилково та/або надміру сплачені суми грошового
зобов’язання підлягають поверненню платнику відповідно до ст. 43 ПКУ, крім випадків
наявності у такого платника податкового боргу.
У разі наявності у платника податків податкового боргу, повернення помилково та/або
надміру сплаченої суми грошового зобов’язання на поточний рахунок такого платника
податків в установі банку або шляхом повернення готівковими коштами за чеком, у разі
відсутності у платника податків рахунку в банку, проводиться лише після повного погашення
такого податкового боргу платником податків (п. 43.2 ст. 43 ПКУ).
Обов’язковою умовою для здійснення повернення сум грошового зобов’язання є подання
платником податків заяви про таке повернення (крім повернення надміру утриманих
(сплачених) сум податку з доходів фізичних осіб, які розраховуються контролюючим органом
на підставі поданої платником податків податкової декларації за звітний календарний рік
шляхом проведення перерахунку за загальним річним оподатковуваним доходом платника
податку) протягом 1095 днів від дня виникнення помилково та/або надміру сплаченої суми (п.
43.3 ст. 43 ПКУ).
Платник податків подає заяву про повернення помилково та/або надміру сплачених грошових
зобов’язань та пені у довільній формі, в якій зазначає напрям перерахування коштів: на
поточний рахунок платника податків в установі банку; на погашення грошового зобов’язання
та/або податкового боргу з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на
контролюючі органи, незалежно від виду бюджету; повернення у готівковій формі коштів за
чеком у разі відсутності у платника податків рахунка в банку (п. 43.4 ст. 43 ПКУ).
Згідно з п. 43.5 ст. 43 ПКУ контролюючий орган не пізніше ніж за п’ять робочих днів до
закінчення двадцятиденного строку з дня подання платником податків заяви готує висновок
про повернення відповідних сум коштів з відповідного бюджету та подає його для виконання
відповідному органові, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів.
На підставі отриманого висновку орган, що здійснює казначейське обслуговування
бюджетних коштів, протягом п’яти робочих днів здійснює повернення помилково та/або
надміру сплачених грошових зобов’язань та пені платникам податків у порядку,
встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізує державну фінансову політику.
З цим та іншими роз’ясненнями можна ознайомитися у Загальнодоступному
інформаційно-довідковому ресурсі ДФС України (дане роз’яснення у категорії 103.07

Луганщини постійно очищує свої лави

Фіскальна служба За інформацією управління внутрішньої безпеки ГУ ДФС у
Луганській області, основним завданням якого є запобігання корупції в фіскальних та митних
органах регіону, за січень-липень поточного року проведено 114 тематичних перевірок,
службових розслідувань та перевірок.
За їх результатами у 53 випадках встановлено порушення з боку співробітників ГУ ДФС у
Луганській області та Луганської митниці ДФС. За виявленими порушеннями до
правоохоронних органів направлено 19 матеріалів перевірок, розпочато 7 кримінальних
проваджень, 4 співробітникам повідомлено про підозру, 4 обвинувальні акти направлено до
суду. По одній особі отримано вирок суду. По 3 співробітникам складено адміністративні
протоколи про вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією.
Також керівникам територіальних фіскальних органів та Луганської митниці ДФС внесено 33
подання для вжиття заходів реагування, за результатами яких 5 співробітників звільнено,
6 оголошено догану, відсторонено 1 посадову особу, попереджено про неповну службову
відповідність 2 посадовим особам.
Звіт за новою формою у спрощенця: коли подавати вперше?
У Рубіжанській ОДПІ Головного управління ДФС у Луганській області звернули
увагу. Наказом Міністерства фінансів України від 17.03.2017 № 369 «Про затвердження Змін

до наказу Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року №578» з 5 травня 2017
внесено зміни до форми Податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи підприємця, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 №578 (далі –
Наказ №578).
Зважаючи на те, що базовим податковим (звітним) періодом для платників єдиного
податку третьої групи є календарний квартал, а для платників першої та другої груп –
календарний рік, то Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи –
підприємця, затверджена наказом №578 (в редакції Наказу №369), буде подаватись
платниками єдиного податку третьої групи вперше за 9 місяців 2017 року, а платниками
першої та другої груп за 2017 рік.
Крім того, нагадаємо, якщо в майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків
давності, визначених ст. 102 Податкового кодексу України) платник податків самостійно (у
тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше
поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених ст. 50 ПКУ), він зобов’язаний
надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час
подання уточнюючого розрахунку (п. 50.1 ст. 50 ПКУ).

