Рубіжанська ОДПІ інформує:
Стартувала кампанія декларування – 2018
Рубіжанська ОДПІ Головного управління ДФС у Луганській області повідомляє, що
розпочалася кампанія декларування доходів, отриманих фізичними особами – платниками
податків протягом 2017 року, під час якої окремі категорії фізичних осіб:
- зобов’язані подати податкову декларацію про майновий стан та доходи за 2017 рік та
визначити податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб і військового збору;
- мають право подати декларації для отримання податкової знижки.
Обов’язок щодо подання податкової декларації про майновий стан і доходи (далі –
декларація) у платників податків виникає:
- при отриманні доходів не від податкових агентів, тобто від інших фізичних осіб, які не
зареєстровані як самозайняті особи, тобто які не є підприємцями або не провадять незалежну
професійну діяльність;
- при отриманні від податкових агентів доходів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті,
але які не звільнені від оподаткування;
- при отриманні іноземних доходів;
- в інших випадках, передбачених законодавство
Збільшено граничний розмір обсягу розрахункових операцій без застосування РРО
В Рубіжанській ОДПІ ГУ ДФС звернули увагу,що зокрема, постановою Кабміну від
18 грудня № 984, переглянуто Перелік окремих форм та умов проведення діяльності у сфері
торгівлі, громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові
операції без застосування РРО з використанням розрахункових книжок та книг обліку
розрахункових операцій, а також граничний розмір річного обсягу розрахункових операцій,
при перевищенні якого є обов’язковим застосування РРО.
Граничний розмір річного обсягу розрахункових операцій відтепер збільшено до 500 тис.
гривень або 250 тис. гривень (в залежності від виду діяльності) на один структурний
підрозділ. Якщо обсяги більші - потрібно застосовувати РРО.
Фізичні особи - підприємці, які сплачують єдиний податок, можуть використовувати
розрахункові книги при роздрібній торгівлі продовольчими товарами. Разом з тим, дія цієї
постанови не поширюється на суб’єктів господарювання, що здійснюють роздрібну торгівлю
підакцизними товарами.
Також для форм і умов проведення діяльності, визначених у переліку, платники єдиного
податку другої та третьої груп (фізичні особи - підприємці) незалежно від обраного виду
діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року перевищив 1 млн. гривень,
обов’язково застосовують реєстратори розрахункових операцій.
Як одержати інформацію про джерела/суми отриманих доходів?
Фахівці Рубіжанської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області для отримання інформації про
джерела/суми отриманих доходів громадяни України можуть звернутись особисто або через
свого представника до контролюючого органу за своєю податковою адресою (місцем
проживання) чи до будь-якого контролюючого органу у випадку, якщо вони тимчасово

перебувають за межами населеного пункту проживання, подавши заяву за формою №10ДР та
документ, що посвідчує особу.
Іноземці та особи без громадянства подають заяву за формою №10ДРдо територіальних
органів ДФС в областях та місті Києві, пред’являючи при цьому документ, що посвідчує
особу, та засвідчений в установленому законодавством порядку його переклад українською
мовою (крім осіб, які мають посвідки на постійне проживання або посвідки на тимчасове
проживання в Україні).
Представник додає до заяви за формою №10ДР довіреність, засвідчену в нотаріальному
порядку, на отримання відомостей з Державного реєстру, документ, що посвідчує особу
такого представника, та ксерокопію (з чітким зображенням) документа, що посвідчує особу
довірителя.
У разі якщо довірена особа є іноземцем або особою без громадянства, до документа, що
посвідчує її особу додатково додається засвідчений в установленому законодавством порядку
його переклад українською мовою,який після пред’явлення повертається, та копію такого
перекладу (крім осіб, які мають посвідки на постійне проживання або посвідки на тимчасове
проживання в Україні).
Заява щодо отримання відомостей з Державного реєстру про суми виплачених доходів та
утриманих податків фізичною особою також може бути подана до контролюючого органу
засобами електронного зв’язку в електронному вигляді з використанням електронного
цифрового підпису. За результатами обробки запиту на електронну адресу платника
надходить відповідь, що містить відомості про суми доходів.
Інформацію щодо електронного сервісу можна отримати на веб-порталі ДФС у рубриці:
Фізичним особам/Отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників
податків про суми виплачених доходів та утриманих податків у електронному
вигляді http://sfs.gov.ua./fizichnim-osobam/vidomosti-doxid/.
Крім того, інформацію про суми виплачених доходів та утриманих податків з Державного
реєстру можна отримати у приватній частині (особистий кабінет) Електронного кабінету
платника https://cabinet.sfs.gov.ua/cabinet/faces/login.jspx.
Використання доходів (прибутків) неприбутковими установами та організаціями
Фахівці Рубіжанської ОДПІ ГУ ДФС у луганській області роз’яснили,що обов'язковою
умовою діяльності для неприбуткових підприємств, установ та організацій є використання
доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової
організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими
документами.
При цьому не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків
на своє утримання, реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених
установчими документами.
Тобто доходи (прибутки), отримані неприбутковою організацією від будь-якої діяльності,
мають використовуватись виключно на реалізацію своєї статутної діяльності без розподілу
таких доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої
організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску),
членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.
Отже, не вважаються розподілом доходу (прибутків) виплати неприбуткової організації на
користь засновників (учасників), працівників, членів такої організації (у т. ч. на підставі
цивільно-правового договору), якщо такі витрати є фінансуванням видатків на своє

утримання, реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими
документами такої неприбуткової організації.
Зазначена норма передбачена пп. 133.4.1, п.п. 133.4.2 ст. 133 Податкового кодексу України.
Фахівці Рубіжанської ОДПІ за 2017рік надали майже 11,5 тисяч адмінпослуг
Про це повідомив в.о. начальника Рубіжанської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області Юрій
Мельник. Тільки у грудні 1682 послуги. У ЦОПах зафіксовано 134326 звернень .
Найбільш популярними залишаються послуга з видачі картки платника податків та внесення
до паспорта громадянина даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків
з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та видача відомостей з Державного
реєстру фізичних осіб-платників податків про суми виплачених доходів та утриманих
податків. Так, за звітній період було надано цих послуг 6505 та 4777 відповідно. Також
відвідувачі ЦОП скористались такими сервісами: видача довідки про подану декларацію про
майновий стан і доходи (податкову декларацію) – 666; надання витягу з реєстру платників
єдиного податку - 503; реєстрація реєстраторів розрахункових операцій, книг обліку
розрахункових операцій та розрахункових книжок – 1168; реєстрація книги обліку доходів та
книги обліку доходів і витрат платникам єдиного податку – 800 тощо.
Нагадуємо, що Центри обслуговування платників Рубіжанської ОДПІ розміщені за адресами:
м. Рубіжне, вул. Менделєєва, 14б; м. Кремінна, вул. Центральна,10.
В Центрах обслуговування платників до уваги платників знаходяться інформаційні стенди, на
яких розміщені зразки заяв та інших документів, анонси запланованих з платниками податків
заходів, форми декларацій та зразки їх заповнення, необхідні для сплати реквізити
бюджетних рахунків.
Керівник нагадав ,що розпочалася кампанія декларування доходів, отриманих фізичними
особами – платниками податків протягом 2017 року, під час якої окремі категорії фізичних
осіб. Фахівці ЦОПів готові надати консультації по заповненню декларацій.
Потрібна довідка про доходи - скористайтесь сервісом «Електронний кабінет платника».
Фахівці Рубіжанської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області звернули увагу, що для зручності
платників податків Державною фіскальною службою України запроваджено сервіс
«Електронний кабінет платника» (далі - ЕКП).
Скористатися ним можливо цілодобово як з персональних комп’ютерів так і з смартпристроїв. Працює сервіс безкоштовно та дає змогу економити час.
За допомогою даного сервісу можливо сформувати та надіслати до органів ДФС
електронні документи, у тому числі податкову звітність, запити на отримання інформації,
заяви для реєстрації платником окремих податків. Крім того, платники можуть через ЕКП
зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових
накладних та Єдиному реєстрі акцизних накладних, скористатися сервісами систем
електронного адміністрування ПДВ та реалізації пального.
Дуже зручно й те, що скориставшись ЕКП платник може у режимі реального часу
отримати доступ до особистої інформації, а саме: отримати відомості про суми отриманих
доходів і утриманих податків, стан поданої звітності та інші відомості.
Вхід до «Електронного кабінету платника» здійснюється за адресою: cabinet.sfs.gov.ua з
використанням електронно-цифрового підпису (ЕЦП) будь-якого Акредитованого центру
сертифікації ключів.

З 1 січня 2018 року мінімальна заробітна плата становить 3723 гривні
Законом України від 07 грудня 2017 року № 2246-VІІІ «Про Державний бюджет України на
2018 рік» з 1 січня 2018 року встановлено мінімальну заробітну плату у наступному розмірі:
- у місячному - 3723 гривні;
- у погодинному - 22,41 гривні.
Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць з 1 січня 2018 року становитиме
1700 гривень, з 1 липня – 1777 гривень, з 1 грудня – 1853 гривні, а для основних соціальних і
демографічних груп населення:
- дітей віком до 6 років: з 1 січня 2018 року - 1492 гривні, з 1 липня - 1559 гривень, з 1 грудня
- 1626 гривень;
- дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2018 року - 1860 гривень, з 1 липня - 1944 гривні, з 1
грудня - 2027 гривень;
- працездатних осіб: з 1 січня 2018 року - 1762 гривні, з 1 липня - 1841 гривня, з 1 грудня 1921 гривня;
- осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2018 року - 1373 гривні, з 1 липня - 1435 гривень,
з 1 грудня - 1497 гривень.
Також звертаємо увагу, що розмір мінімальної заробітної плати впливає на розрахунок
єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. З 1
січня 2018 року розмір мінімального страхового внеску на місяць складає 819,06 грн. (3723
грн х 22%).
Крім того, змінилася максимальна величина бази нарахування єдиного внеску. З 1 січня 2018
року - 55845 гривень (3723 грн х 15 розмірів мінімальної заробітної плати). Відповідно
розмір максимального страхового внеску на місяць становить 12285,90 гривень.

