Звітність фізичної особи - підприємця при ліквідації
Фахівці Рубіжанської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області звернули увагу,що фізичні особи підприємці на загальній системі, щодо яких починаючи з 01.01.2017 до Єдиного державного
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР)
внесено запис про припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця,
подають ліквідаційні декларації про майновий стан і доходи щодо отриманих доходів на
загальній системі оподаткування востаннє за звітний 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, протягом 30 календарних днів з дня проведення державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності.
Фізичні особи - підприємці спрощенці, щодо яких починаючи з 01.01.2017 до ЄДР внесено
запис про припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, подають
декларації платника єдиного податку – фізичної особи - підприємця востаннє за податковий
(звітний) квартал в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької
діяльності, з наростаючим підсумком з початку року протягом 40 календарних днів, що
настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу. Нормами
Податкового кодексу України не передбачено подання ліквідаційної звітності для фізичних
осіб, які перебували на спрощеній системі оподаткування.

Фіскальна служба Луганщини постійно очищує свої лави
За інформацією управління внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Луганській області, протягом
січня-жовтня поточного року проведено понад 140 тематичних перевірок та службових
розслідувань.
За їх результатами у 66 випадках встановлено порушення з боку співробітників ГУ ДФС у
Луганській області та Луганської митниці ДФС. За виявленими порушеннями до
правоохоронних органів направлено 27 матеріалів перевірок, розпочато 10 кримінальних
проваджень, 4 співробітникам повідомлено про підозру, 4 обвинувальні акти направлено до
суду. По 2 особам отримано вирок суду. По 3 співробітникам складено адміністративні
протоколи про вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, 3
особи судом визнано винними та на них накладено штраф.
Також керівникам територіальних фіскальних органів та Луганської митниці ДФС внесено 39
подань для вжиття заходів реагування, за результатами яких 6 співробітників звільнено,
6 оголошено догану, відсторонено 2 посадові особи.
Зміни по акцизному податку!
В Рубіжанській ОДПІ Головного управлінні ДФС у Луганській області розповіли. Набули
чинності накази Міністерства фінансів України від 21.08.2017 №708 «Про внесення змін до
наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2016 року №50» (далі – Наказ №708) та
№709 «Про затвердження форм Довідки про цільове використання легких та важких
дистилятів, а також скрапленого газу та бутану, ізобутану як сировини у виробництві
етилену, Довідки про сплату суми акцизного податку, яка розрахована за ставками на готову
продукцію, та Журналу обліку погашення податкових векселів» (далі – Наказ №709).
Накази №708 та №709 опубліковано 20.10.2017 в «Офіційному віснику України» №20.
Наказом №708 внесено зміни до Порядку роботи податкових постів, установлених на
підприємствах суб’єктів господарювання, які використовують легкі та важкі дистиляти за

нульовою ставкою акцизного податку або ввезені на митну територію України без сплати
акцизного податку для виробництва етилену, затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 11.02.2016 №50 та в частині розширення груп підакцизних товарів (скраплений
газ, бутан та ізобутан).
Наказом №709 визнано таким, що втратив чинність наказ Міністерства фінансів України від
17.02.2012 №196 та внесено зміни до форм Довідки про цільове використання легких та
важких дистилятів, а також скрапленого газу та бутану, ізобутану як сировини у виробництві
етилену, Довідки про сплату суми акцизного податку, яка розрахована за ставками на готову
продукцію, та Журналу обліку погашення податкових векселів.
Дія вищевказаних наказів поширюється на всіх суб’єктів господарювання, які в межах квот
отримують та/або ввозять в Україну нафтопродукти та використовують їх як сировину для
виробництва етилену без сплати акцизного податку з оформленням податкового векселя, як
гарантії її цільового використання.
Звертаємо увагу, що ДФС України листом від 23.10.2017 №1528/99-99-15-03-03-17 «Про
набрання чинності наказами Міністерства фінансів України» надано рекомендації для
платників акцизного податку щодо врахування змін, внесених Наказами №708 та №709.
Про особливості оподаткування доходів від надання нерухомості в оренду
Рубіжанська ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області нагадує, що дохід від надання майна в
лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування) включається до
загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку.
Особливості оподаткування доходів від надання нерухомості в оренду регламентуються
п.170.1 ст. 170 Податкового кодексу України, відповідно до якого податковим агентом
платника податку - орендодавця щодо його доходу від надання в оренду земельної ділянки
сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю є орендар.
При цьому об’єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеної
в договорі оренди, але не менше ніж мінімальна сума орендного платежу, встановлена
законодавством з питань оренди землі.
Отже, юридична особа (орендар) при нарахуванні (виплаті) фізичній особі (орендодавцю)
доходу у вигляді орендної плати повинна утримати податок на доходи фізичних осіб за
ставкою 18 відсотків та військовий збір за ставкою 1,5 відсотка.
Платники Рубіжанської ОДПІ за десять місяців до бюджетів усіх рівнів надійшло понад
619,3 мільйона гривень податків і зборів
За словами в.о. начальника Рубіжанської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області Андрія
Забровського, упродовж січня-жовтня 2017 року платники Рубіжанської ОДПІ перерахували
619339,5 тис. грн. податків і зборів. При цьому надходження січня-жовтня 2016 року вдалося
перевершити на 78943,6 тис.грн.
Державний бюджет поповнився на 388949,4 тис. грн. в порівнянні з аналогічним періодом
минулого року зростання склало 18609,7 тис. гривень.
До місцевих бюджетів м. Рубіжне та Кремінського району протягом десяти місяців 2017 року
забезпечені надходження в сумі 230390,2
тис. гривень. Рівень надходжень січня-жовтня
поточного року збільшився порівняно з минулорічним на 60333,9 тис. гривень .
Так, десять місяців надійшло 154810,4 тис. гривень податку на доходи фізичних осіб. Це на
49158,6 тис.грн. або 46,5 відсотків більше, ніж торік.

Від плати за землю казна поповнилась на 34058,2тис. гривень, що на 5297,8 тис.грн. або 18,4
відсотків більше відповідного періоду 2016 року. Представники малого і середнього
підприємництва спрямували майже 26728,8 тис. гривень єдиного податку, а це на 6990,3
тс.грн. або 35,4 відсотків випереджає минулорічну сплату.
Єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з початку року
зібрано 162436,2 тис. гривень. Порівняно з аналогічним періодом 2016 року надходження
зросли на 41756,9 тис.грн. , індикативний показник виконано на 212,9 відсотків.
"Пульс" - сервіс для платників
Дбаючи про платників податків Рубіжанська ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області в черговий
раз нагадує про роботу телефонної лінії «Пульс».
Звертаємо увагу, що з 20 липня 2017 року змінено номер телефону для прийняття інформації
на сервіс «Пульс». Тепер залишити інформацію щодо неправомірних дій або бездіяльності
працівників органів ДФС та з інших питань можна, зателефонувавши до Контакт-центру ДФС
за номером 0800-501-007 та, обравши відповідний напрямок у меню інтерактивного
голосового автовідповідача (цифра 4).
Сервіс «Пульс» працює в режимі швидкої допомоги платникам податків, адже це
гарантований двосторонній зв’язок. Також це ефективний засіб вирішення питань і
повноцінний консультаційний центр.
На вказаний сервіс можна звернутися у разі неправомірних дій або бездіяльності працівників
податкової та митної сфери, можливих корупційних дій з їхнього боку, а також для вирішення
інших суперечливих питань та попередження неякісного обслуговування, перевищення
повноважень службовими особами та ліквідації будь-яких перешкод, що стоять на заваді
підприємницької діяльності суб’єктів господарювання.
Питання, які надходять, розглядаються протягом доби та вирішуються по суті, відповідно до
чинного законодавства. Але є такі звернення, що потребують додаткового опрацювання. У
будь-якому випадку, заявник обов’язково отримує повідомлення про результати перевірки
даних та вжиті заходи.
Ефективна робота сервісу «Пульс» допомагає налагодити взаємодію та взаєморозуміння на
шляху створення сервісної служби.
На
офіційному веб-порталі
посиланням: idd@sfs.gov.ua.
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Понад 162 мільйони гривень забезпечено надходжень по єдиному соціальному внеску
Рубіжанською ОДПІ .
З початку 2017 року платниками Рубіжанської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області
перераховано до бюджету 162,4 млн грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування, що на 86,1 млн грн більше за очікуваний показник. Виконання
бюджетного призначення становить 212,9 відсотка до доведеного прогнозного показника. У
порівнянні з аналогічним періодом минулого року приріст показників по єдиному
соціальному внеску збільшено на 41,8 млн грн або 134,6 відсотка.
Звертаємо увагу, що неоформлена праця та виплата заробітної плати «в конвертах» позбавляє
громадян соціального захисту, адже пенсію вони матимуть тільки з офіційно нарахованої
суми заробітної плати. Неоформлений офіційно працівник ризикує залишитися без права на
отримання соціальних пільг та виплат, гарантованих державою, особливо при нарахуванні
пенсії та здійсненні перерахунків пенсій у подальшому.

Електронний цифровий підпис - гарантія отримання переваг у обслуговуванні
Ключі електронного цифрового підпису, видані Акредитованим центром сертифікації ключів
Інформаційно-довідкового департаменту ДФС України, дають змогу:
- уникнути черг в Центрах обслуговування платників при поданні звітності;
- звітувати не лише до податкового органу, а й до інших контролюючих органів на території
України (зокрема органів державної статистики та Пенсійного фонду України);
- отримувати відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми
виплачених доходів та утриманих податків у електронному вигляді з використанням
електронного цифрового підпису;
- використовувати отримані ключі для роботи в «Електронному кабінеті платника податків»
який працює дистанційно у режимі реального часу, та дає можливість звітувати до
податкового органу, звіряти свої розрахунки з бюджетом та отримувати Акт про проведення
звірки, не витрачаючи час на відвідування органів ДФС;
- використовувати інші електронні сервіси ДФС України.

