Рубіжанська ОДПІ інформує
З початку року Рубіжанською ОДПІ до Зведеного бюджету забезпечено надходжень
на суму 371,8 млн гривень
Про це повідомив в.о начальника Рубіжанської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області
Юрій Мельник. Надходження в порівнянні з аналогічним періодом минулого року
збільшились на 46,4 млн гривень або на 14,3 відсотка.
Щодо головних джерел доходної частини Зведеного бюджету, то це, передусім, рентна
плата, податок на додану вартість, податок на прибуток, податок з доходів фізичних осіб,
військовий збір, плата за землю, єдиний податок, яких станом на 01.07.2017року
надійшло 240,1млн грн. або 96,7 відс. в загальній сумі надходжень, а саме: 164,8 млн грн. рентна плата; 33,2 млн грн – ПДВ;.6,5 млн грн. – податку на прибуток, 117,5 млн грн. –
податку на доходи з фізичних осіб;6,2 млн грн. - військового збору; 18,2 млн грн. - плати
за землю; 13,2 млн грн. - єдиного податку.
Креміншина за півроку зібрала до бюджетів усіх рівнів 236,5 млн грн. податків та
зборів
Це на 12,9 млн грн. більше ніж за відповідний період минулого року або 61,6 відсотків.
Про це повідомила начальник Кремінського відділення Наталя Демків.
Також у посадовець поінформувала щодо основних платежів, які наповнили Зведений
бюджет країни. Це рентна плата – 163,4 млн грн., податок на доходи фізичних осіб –
35,7 млн грн.; ПДВ – 16,3 8 млн грн.; плата за землю -4,8 млн грн.,єдиний податок-6,1 млн
грн..,податок на прибуток – 2,6 млн грн.
В той же час, у червні до бюджетів усіх рівнів зібрано 32,5 млн грн. платежів.
При цьому, до Державного бюджету за перше півріччя надійшло 196,0 млн .грн., що на
10,4 млн грн. більше ніж за відповідний період минулого року. Темп росту до
минулорічного показника складає 104,6 %. В тому числі, за червень до Державного
бюджету зібрано 25,1 млн грн.
Наталя Демків звернула увагу платників на необхідність своєчасного та в повному
обсязі виконання своїх зобов’язань по сплаті податків і зборів, адже ці кошти йдуть
на реалізацію соціально важливих проектів та економічний розвиток країни.

Електронний кабінет платника для формування та подання звітності
Альтернативною системою для формування та подання звітності сьогодні є «Електронний
кабінет платника», сервіс розроблений та запроваджений Державною фіскальною
службою України.
В планах
ДФС
виведення в електронний формат всіх адміністративних,
консультативних, будь-яких інших послуг, які надає ДФС платникам податків, та
впровадження електронного обміну інформацією з центральними органами влади,

правоохоронними органами. Це в принципі зменшить корупційні прояви, оскільки
фізично платник та інспектор не матимуть ніякого контакту.
Запроваджена можливість отримання електронної довідки про відсутність заборгованості,
яка потрібна для участі суб’єктів в тендерних процедурах.
До кінця року ДФС планує забезпечити повноцінне функціонування електронного
кабінету щодо можливості сплати податків юридичними особами.
Форма Звіту про використання доходів неприбуткової організації оновлена
Рубіжанська ОДПІ Головного управління ДФС у Луганській області повідомляє, що 20
червня 2017 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 28.04.2017
№ 469 «Про затвердження змін до форми Звіту про використання доходів (прибутків)
неприбуткової організації» (далі – Наказ № 469).
Цим Наказом № 469 затверджено зміни до форми Звіту про використання доходів
(прибутків) неприбуткової організації (далі – Звіт), затвердженої наказом Міністерства
фінансів України від 17.06.2016 № 553 «Про затвердження форми Звіту про використання
доходів (прибутків) неприбуткової організації» (далі – Наказ № 553).
Зокрема, Наказом № 469 передбачено, що фінансова звітність, яка подається відповідно до
пункту 46.2 статті 46 розділу I Податкового кодексу України, є додатком ФЗ до Звіту та
його невід’ємною частиною.
Довідково: з оновленим текстом Наказу № 553 можна ознайомитись скориставшись
розділом «Нормативні та інформаційні документи» Загальнодоступного інформаційнодовідкового ресурсу (http://zir.sfs.gov.ua).
З 10 липня діятимуть нові форми реєстраційних документів для отримання
цифрового підпису

Рубіжанська ОДПІ Головного управління ДФС у Луганській області звертає увагу, що
наказом Інформаційно-довідкового департаменту ДФС від 29.06.2017 №88 «Про
затвердження форм реєстраційних документів для отримання послуг електронного
цифрового підпису» затверджено нові форми реєстраційних документів.
Зокрема, йдеться про:
- Договір про надання послуг електронного цифрового підпису;
- Реєстраційну картку (для юридичної особи);
- Реєстраційну картку (для фізичної особи/фізичної особи – підприємця);
- Додаток до Реєстраційної картки;
- Заяву про зміну статусу посиленого сертифіката відкритого ключа;
- Додаток до заяви про зміну статусу посиленого сертифіката відкритого ключа.

Нові форми реєстраційних документів для отримання послуг електронного цифрового
підпису набувають чинності з 10 липня 2017 року.
Форми реєстраційних документів попереднього зразка будуть прийматися віддаленими
пунктами реєстрації користувачів АЦСК ІДД ДФС до 7 липня 2017 року включно.
Переглянути та завантажити актуальні форми реєстраційних документів для отримання
послуг електронного цифрового підпису можна у розділі «Реєстрація користувачів» за
посиланням https://acskidd.gov.ua/r_kor.
Відбулась чергова зустріч податківців з платниками
З метою роз’яснення норм податкового законодавства, в Рубіжанській ОДПІ у Луганської
області відбулась зустріч в.о начальника Рубіжанської ОДПІ Юрій Мельник та суб’єктів
господарювання .
Під час заходу учасники розглянули питання наповнення бюджетів усіх рівнів та
застосування положень Податкового кодексу щодо справляння місцевих податків і зборів.
Посадовець
поінформував присутніх про оприлюднення проекту закону щодо
запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів.
Очільник акцентував увагу учасників зустрічі на онлайн-сервісах, які впроваджує тат
модифікує фіскальна служба. Приміром, до кінця року ДФС планує через Електронний
кабінет надавати всі адмінпослуг платникам.
Зустріч, яка вже є доброю традицією, відбулась у форматі конструктивного діалогу, – це
допомагає як працівникам органів ДФС, так і представникам бізнесу отримати вичерпні
відповіді на свої запитання.
Переваги отримання легальної заробітної плати
Рубіжанська ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області нагадує місцевим працедавцям і
найманим працівникам, що неоформлений трудовий договір є не лише грубим
порушенням трудового законодавства, а й у подальшому тягне за собою низку проблем
для самого працівника.
Заробітна плата офіційно працевлаштованого працівника, про яку щомісячно та в повному
обсязі звітує роботодавець і з якої здійснюється сплата єдиного соціального внеску,
забезпечує працівника повним соціальним захистом, гарантованим державою, а період
роботи – зараховується в повному обсязі до стажу, який буде разом із розміром заробітної
плати враховуватися при нарахуванні пенсійної виплати.
Серед переваг офіційного працевлаштування:
- сплачені із заробітної плати страхові внески – це гідна пенсія в майбутньому, страхові
виплати в зв’язку з тимчасовою непрацездатністю (оплата лікарняних листів, відпустки по
вагітності та пологах), у зв’язку з настанням нещасного випадку на виробництві, у зв’язку
з настанням безробіття;

- гарантії з боку роботодавця по дотриманню норм трудового законодавства: встановлення
тривалості робочого часу, надання оплачуваної відпустки, створення належних умов праці
на робочому місці, вирішення питань охорони праці і т.д.;
- можливість захисту законом прав та інтересів працівників та розгляду трудових спорів,
що виникають між працівником та роботодавцем, у судовому порядку.
Водночас нагадуємо, що кожен працівник має можливість проконтролювати
відображення особових даних та розмір заробітної плати, задекларованої роботодавцем,
звернувшись до територіального органу Пенсійного фонду України з копією паспорта та
ідентифікаційним кодом.
Застосування РРО при роздрібній торгівлі пивом платниками єдиного податку другої
і третьої груп
Фізичні особи-підприємці - платники єдиного податку другої та третьої груп мають право
здійснювати продаж алкогольних напоїв на розлив, у тому числі пива, виключно через
заклад ресторанного господарства або спеціалізований відділ, що має статус закладу
ресторанного харчування.
Крім того, фізичні особи-підприємці, які здійснюють продаж пива, зобов’язані отримати
відповідну ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та проводити
розрахункові операції через зареєстровані в установленому порядку реєстратори
розрахункових операцій (РРО).
Оскільки пиво віднесено до алкогольних напоїв, фізичні особи-підприємці платники
єдиного податку другої та третьої груп, які здійснюють роздрібну торгівлю
продовольчими товарами та пивом у пляшках і бляшанках, за умови відсутності продажу
інших підакцизних товарів, мають право проводити розрахункові операції без
застосування РРО з використанням книг обліку розрахункових операцій (КОРО) та
розрахункових книг (РК), до досягнення ними протягом календарного року обсягу
доходу у розмірі 1 млн. гривень.
У разі перевищення у календарному році обсягу доходу 1 млн. гривень застосування РРО
є обов’язковим. При цьому, застосування РРО розпочинається з першого числа першого
місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується у всіх
наступних податкових періодах протягом реєстрації суб‘єкта господарювання як платника
єдиного податку.
До уваги платників акцизного податку: за липень подається оновлена декларація!
Міністерством фінансів України прийнято наказ від 24.04.2017 № 451 «Про затвердження
Змін до форми декларації акцизного податку та Порядку заповнення та подання декларації
акцизного податку». Наказ № 451 набрав чинності з дня його офіційного опублікування 06 червня 2017 року (опубліковано 06.06.2017 в «Офіційному віснику України» № 44).
Відповідно до внесених змін платники акцизного податку вперше подають декларацію
акцизного податку не пізніше 20 серпня 2017 року за звітний період - липень 2017 року.
Податківці звертають увагу платників акцизного податку на те, що у зв'язку зі
скасуванням акцизного податку з роздрібного продажу пального з 01.01.2017 суб'єкти
господарювання, які здійснюють реалізацію пального, не заповнюють розділ II додатка 6

до декларації акцизного податку «Розрахунок суми акцизного податку з реалізації
суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів».
Розділ II додатка 6 до цієї декларації заповнюється тільки в разі надання суб'єктами
господарювання, що здійснюють роздрібний продаж пального, уточнюючої декларації з
відповідними операціями, здійсненими до 01 січня 2017 року і задекларованим в звітності,
наданій до 21 січня 2017 року (за грудень 2016 рок

