Шановні громадяни! Отримайте податкову знижку до 31 грудня 2017 року
Рубіжанська ОДПІ нагадує, платник податку на доходи фізичних осіб має право на податкову
знижку за підсумками попереднього року.
Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються
платником податку у декларації про майновий стан і доходи за 2016 рік, яку необхідно подати
до 31 грудня 2017 року.
Право на податкову знижку мають громадяни, які протягом 2016 року отримували дохід у
вигляді заробітної плати, сплачували податок на доходи фізичних осіб та понесли витрати:
за навчання закладам освіти за себе або членів сім’ї першого ступеня споріднення;
у вигляді сплати процентів за користування іпотечним житловим кредитом;
на оплату вартості державних послуг, пов’язаних з усиновленням дитини;
на переобладнання транспортного засобу, у зв‘язку з використанням біопалива та інші.
Повний перелік витрат, які включаються до податкової знижки зазначено у статі 166
Податкового кодексу України.
Якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним, не скористався
правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке
право на наступні податкові роки не переноситься.
Податкова соціальна пільга застосовується для лікарняних
В Рубіжанській ОДПІ роз’яснили що відповідно до пп. 169.1 ст. 169 розділу IV Податкового
кодексу України (далі – ПКУ) платник податку має право на зменшення суми загального
місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді
заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги.
Згідно із пп. 14.1.48 п. 14.1 ст. 14 ПКУ заробітна плата - основна та додаткова заробітна плата,
інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику
податку у зв’язку з відносинами трудового найму.
Враховуючи те, що сума виплат у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності (лікарняні)
розглядається як заробітна плата платника податку, то у разі її не перевищення граничного
розміру загального місячного оподаткованого доходу від одного працедавця у вигляді
заробітної плати, який передбачений нормами пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ, найманий
працівник має право на податкову соціальну пільгу.
Платник єдиного податку перевищив обсяг доходу 1 мільйон гривень-наслідки …
Платникам єдиного податку слід пам’ятати, що згідно із п.296.10 ст.296 Податкового кодексу
України (далі – ПКУ) реєстратори розрахункових операцій (далі – РРО) не застосовуються
платниками єдиного податку першої, другої і третьої груп незалежно від обраного виду
діяльності, у яких обсяг доходу протягом календарного року не перевищує 1 млн. грн.
Якщо ж у календарному році обсяг доходу перевищить 1 млн. грн., то застосування РРО для
такого платника єдиного податку є обов’язковим.
Як роз’яснила начальник відділу обслуговування платників Рубіжанської ОДПІ ГУ ДФС у
Луганській області Антоніна Куценко, застосування РРО «єдинником» розпочинається з
першого числа місяця кварталу, що настає за виникненням такого перевищення, та
продовжується у всіх наступних податкових періодах протягом реєстрації суб’єкта
господарювання як платника єдиного податку.
Ці норми не поширюються на платників єдиного податку, які здійснюють реалізацію технічно
складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту. Такі платники проводять
розрахунки готівкою лише через РРО.

Отже, підприємець – платник єдиного податку, який в календарному році перевищив обсяг
доходу 1 млн. грн., зобов’язаний з першого числа першого місяця кварталу, що настає за
виникненням такого перевищення, при здійсненні своєї господарської діяльності
застосовувати РРО.
Водночас, якщо такий платник здійснює розрахунки за реалізовані товари (надані послуги)
винятково у безготівковій формі, РРО він не застосовує.
Фахівці Рубіжанської ОДПІ відповідають на «гарячі» питання
На питання платників під час чергового сеансу «гаряча лінія» відповідала начальник
відділу обслуговування платників Рубіжанської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області
Антоніна Куценко.
Чи оподатковується податком на доходи фізичних осіб вихідна допомога у зв’язку із
звільненням працівника, в т. ч. при виході на пенсію?
Відповідно до п.п. 14.1.48 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) заробітна
плата для цілей розд. ІV ПКУ – це основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні
та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з
відносинами трудового найму згідно із законом. Згідно з п.п. «з» п.п. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165
ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не
включається сума щорічної разової грошової допомоги, яка надається згідно із Законом
України від 22 жовтня 1993 року № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту» із змінами та доповненнями. Винятки, передбачені п.п. 165.1.1 п. 165.1
ст. 165 ПКУ, не поширюються на виплату заробітної плати, грошової (вихідної) допомоги при
виході на пенсію (у відставку) та виплату, пов’язану з тимчасовою втратою працездатності.
Відповідно до п. 167.1 ст. 167 ПКУ ставка податку становить 18 відсотків бази оподаткування
щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) (крім випадків, визначених у пп. 167.2 167.5 ст. 167 ПКУ) у тому числі, але не виключно у формі: заробітної плати, інших
заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються
(виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільноправовими договорами. Отже, вихідна допомога у зв’язку із звільненням працівника, в т. ч.
при виході на пенсію, оподатковується за ставкою 18 відсотків.
Чи включається до доходу працівників вартість води, кави, чаю, що придбані за рахунок
коштів роботодавця та призначені для споживання в офісі будь-яким працівником та
відвідувачем офісу?
Ні, не включається, адже оподаткування доходів фізичних осіб, у тому числі одержаних у
вигляді додаткового блага, виходячи з положень ПКУ, розглядається лише у разі їх
одержання безпосередньо конкретним платником податку. Отже, вода, кава, чай, придбані за
рахунок коштів роботодавця, що призначені для споживання в офісі будь-яким працівником
та відвідувачем офісу, не може розглядатися як об’єкт оподаткування податком на доходи
фізичних осіб.
Чи включаються до доходу фізичної особи – підприємця - платника єдиного податку
проценти (відсотки), отримані від банку за користування коштами на рахунку
(депозитному, поточному)?Проценти, отримані від банку за користування коштами на
рахунку (як депозитному, так і поточному) не включаються до доходу фізичної особи –
підприємця – платника єдиного податку.
Чи може фізична особа – підприємець - платник єдиного податку використовувати
кошти з розрахункового рахунку, який відкрито для здійснення підприємницької
діяльності, для власних потреб?Фізична особа – підприємець має право вільно

користуватися коштами для власних потреб з розрахункового рахунку, який відкрито для
здійснення господарської діяльності, за умови сплати всіх податків, зборів та інших платежів,
передбачених чинним законодавством, від підприємницької діяльності.
Чи включається до доходу фізичної особи – підприємця - платника єдиного податку сума
коштів отримана від продажу нерухомого майна, яке оформлене і належить на праві
власності фізичній особі?Доходом платника єдиного податку для фізичної особи –
підприємця є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду у грошовій формі
(готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3
ст. 292 Податкового кодексу України. При цьому до доходу не включаються отримані такою
фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і
відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке
належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

Онук отримав у спадщину від бабусі квартиру: чи виникає обов’язок сплати податку на
доходи фізичних осіб?
Як роз’яснила головний державний податковий інспектор-спеціаліст з питань податків і
зборів з фізичних осіб Рубіжанської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області , 25.03.2017 набрав
чинності Закон України від 23.02.2017 №1910-VIII «Про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо оподаткування спадщини».
Відповідно до внесених Законом №1910 змін, починаючи з 2017 року, за нульовою ставкою
податку на доходи фізичних осіб оподатковуються об’єкти спадщини, що успадковуються
членами сім’ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення.
Членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, її чоловік
або дружина, діти такої фізичної особи, у тому числі усиновлені. Членами сім’ї фізичної
особи другого ступеня споріднення вважаються її рідні брати та сестри, її баба та дід з боку
матері і з боку батька, онуки (п.п.14.1.263 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу).
Згідно із ст.174 Податкового кодексу об’єкти дарування, подаровані платнику податку іншою
фізичною особою, оподатковуються згідно з правилами, встановленими для оподаткування
спадщини.
Отже, якщо онук у 2017 році отримав у спадщину від бабусі квартиру, обов’язку сплати
податку на доходи фізичних осіб не виникає.
Тиждень права
10 грудня в Україні й в усьому світі відзначався Міжнародний день прав людини. В
цей день була прийняла Загальна декларація прав людини – перший міжнародний документ,
який задекларував рівність прав усіх людей.
Фахівці Рубіжанської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області щороку долучаються до
Всеукраїнського тижня права, що спрямований на утвердження в Україні правової держави,
на підняття рівня правової культури, поваги до найвищих цінностей, які охороняються
правом.
Так, в Центрах обслуговування платників Рубіжанської ОДПІ проведено Акцію,
націлену на знайомство платників з їхніми правами та обов’язками. Відвідувачі Центрів ( м.
Рубіжне та м. Кремінна ) отримують листівки «Права та обов’язки платника податків» та
мають змогу отримати юридичну консультацію фахівців ОДПІ. Робота Рубіжанська ОДПІ
завжди націлена на діалог та допомогу платникам податків. Протягом січня-жовтня 2017
року у центрах зафіксовано 114859 звернень громадян ( в тому числі у жовтні 14 355)–
мешканців міста Рубіжне та Кремінського району . Відвідувачам фахівці ЦОПів надали

8679 адміністративних послуги, платники отримали майже 10 тисяч консультаційних послуг.
Тиждень права дає змогу ще раз привернути увагу до такої необхідної та важливої
справи, як виховання та підвищення правової культури населення, адже саме це є запорукою
розвитку цивілізованої та правової держави.
Рубіжанська ОДПІ запрошує студентів навчальних закладів та їх викладачів на «Дні
відкритих дверей» до Центрів обслуговування платників податків з 5 по 9 грудня. Під час
екскурсій усі бажаючі матимуть змогу більше дізнатись про основні напрямки роботи
податкової інспекції в сучасних умовах, переваги подання податкової звітності в
електронному вигляді, електронні сервіси, отримати відповіді з питань оподаткування
Життя у сучасному суспільстві вимагає від кожного громадянина чимало знань,
пов’язаних з їхніми обов’язками та правами, вмінь орієнтуватися у законодавстві, яке дуже
швидко змінюється, та застосовувати свої знання та вміння на практиці. Одними з перших
допомогти тим, хто не в змозі самостійно опанувати правові знання повинні бути органи
влади. В рамках проведення Тижня права, працівники інспекції взяли участь і у круглому
столі, присвяченому правам працівників та обов’язкам роботодавців, який відбувся у
Рубіжанському міському центрі зайнятості за участі представників виконавчих органів влади
та соціальних служб міста.
Крім того,в продовж грудня по суботам не перший рік працює на Центральному
ринку м. Рубіжне виїзний консультативного пункт Рубіжанської ОДПІ, через який платники
податків мають змогу отримати консультації з питань захисту своїх прав та питань,
пов’язаних з податковим законодавством.
Проведення зазначених заходів спрямоване на здобуття громадянами України знань
про свої права та про механізми їх захисту. Адже утвердження та забезпечення дотримання
прав людини, а також Людина, її життя і гідність, права та свободи є найвищою цінністю
кожної правової держави.
До бюджетів місцевих громад платниками м. Рубіжне та Кремінського району
спрямовано понад 4 мільйонів гривень роздрібного акцизу
У січні-жовтні 2017 року платниками Рубіжанської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській
області сплачено 4,4 млн. грн. роздрібного акцизу. Сума надходжень акцизного податку з
роздрібної реалізації продукції перевищує індикативні показники на 1,8 млн.грн.
В.о. начальника Рубіжанської ОДПІ Андрій Забровський зауважив:”Оскільки
фактичним платником цього податку є кожен споживач, то громадяни мають право
перевірити чи відображають продавці підакцизної продукції суму 5-ти відсоткового
акцизу,наскільки добросовісним є продавець підакцизної продукції. Відповідальна позиція
кожного щодо обов’язковості сплати податків учасниками ринку повинна стати фундаментом
для фінансової самостійності територіальних громад”.

