Увага! Рахунки за стандартом IBAN для сплати платниками податків і зборів
вступають в дію з 01 жовтня
Як раніше повідомлялось, рахунки для зарахування податків, зборів та інших доходів
до державного та місцевих бюджетів відповідно до стандарту IBAN (29 літерно-цифрових
символів) вступають в дію з 01.10.2019.
При цьому, з 01.10.2019 до 31.10.2019 діє перехідний період, а починаючи з
01.11.2019 - нові рахунки діють у постійному режимі.
Реквізити нових бюджетних рахунків для сплати податків і зборів до державного та
місцевих бюджетів (відповідно до стандарту IBAN), які почнуть діяти з 01.10.2019 року,
можна знайти за посиланням https://dn.tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/
З початку року до бюджету надійшло понад 600 мільйонів гривень єдиного
внеску
У січні – серпні 2019 року платниками Слов’янсько-Лиманського управління
Головного управління ДПС у Донецькій області забезпечено надходження 658,6 млн. грн.
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Цей показник перевищує суму сплати єдиного внеску за січень – серпень минулого
року на 16,1 відс., або на 91,2 млн. гривень.
У серпні поточного року було забезпечено 80,8 млн. грн. ЄСВ, що на 10,2 відс, або на
7,5 млн. грн. більше серпня 2018 року.
Дотримання податкового законодавства при виплаті заробітної плати та інших доходів
громадянам контролюється органами ДФС з метою виконання покладених завдань із
забезпечення реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску для
забезпечення своєчасного здійснення пенсійних виплат і соціальних допомог.
Форма № 20-ОПП: оновлено Довідник типів об’єктів оподаткування
Слов’янсько-Лиманське управління Головного управління ДПС у Донецькій області
повідомляє, що 12 вересня 2019 року ДПС України оприлюднила оновлений Довідник типів
об’єктів оподаткування (станом на 11.09.2019).
Перелік доповнено одним об’єктом оподаткування, а саме: 711 – Ділянка надр.
Звертаємо увагу, що повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з
оподаткуванням, або через які провадиться діяльність, за формою № 20-ОПП подаються
протягом 10 робочих днів після їх реєстрації, створення чи відкриття до контролюючого
органу за основним місцем обліку платника податків.
Формою № 20-ОПП передбачено заповнення типу об’єкта оподаткування.
З Довідником типів об’єктів оподаткування можна ознайомитись на офіційному
вебпорталі ДПС України за посиланням
https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/127294.html
Платники, які не виконали обов’язки щодо нарахування, обчислення та сплати
єдиного внеску, несуть відповідальність
Слов’янсько-Лиманське управління Головного управління ДПС у Донецькій області
повідомляє, що до платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування (далі – єдиний внесок), які не виконали визначені Законом України від 08
липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями (далі – Закон № 2464) обов’язки
щодо нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску, застосовуються заходи впливу та
стягнення.

Так, у разі виявлення платником своєчасно не нарахованих сум єдиного внеску, такі
платники єдиного внеску зобов’язані самостійно обчислити ці внески, відобразити їх у
звітності, що подається платником єдиного внеску до органів доходів і зборів, та сплатити їх.
До такого платника єдиного внеску також застосовуються штрафні санкції у порядку і
розмірах, визначених розділом VІІ Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом
Міністерства фінансів України від 20.04.2015 № 449 із змінами та доповненнями (далі –
Інструкція № 449).
Отже, у разі виявлення органом доходів і зборів своєчасно не нарахованих та/або не
сплачених платником сум єдиного внеску, такий орган доходів і зборів обчислює суми єдиного
внеску, що зазначаються у вимозі про сплату боргу (недоїмки), та застосовує до такого
платника штрафні санкції в порядку і розмірах, визначених розділом VІІ Інструкції № 449.
Сума єдиного внеску, своєчасно не нарахована та/або не сплачена у строки, встановлені
Законом № 2464, обчислена органами доходів і зборів у випадках, передбачених Законом
№ 2464, є недоїмкою.
Суми недоїмки стягуються з нарахуванням пені та застосуванням штрафів.
Органи доходів і зборів надсилають (вручають) платникам вимогу про сплату боргу
(недоїмки)з єдиного внеску, якщо:
► дані документальних перевірок свідчать про донарахування сум єдиного внеску
органами доходів і зборів;
► платник має на кінець календарного місяця недоїмку зі сплати єдиного внеску;
► платник має на кінець календарного місяця борги зі сплати фінансових санкцій.
У випадку, передбаченому абзацом другим п. 3 розділу VІ Інструкції № 449, вимога про
сплату боргу (недоїмки) приймається відповідним органом доходів і зборів протягом 10
робочих днів з дня, що настає за днем вручення платнику акта перевірки, а за наявності
заперечень платника єдиного внеску до акта перевірки приймається з урахуванням висновку
про результати розгляду заперечень до акта перевірки.
Орган доходів і зборів надсилає (вручає) вимогу про сплату боргу (недоїмки) платнику
єдиного внеску протягом трьох робочих днів з дня її винесення.
У випадках, передбачених абзацами третім та/або четвертим п. 3 розділу VІ Інструкції
№ 449, вимога про сплату боргу (недоїмки) надсилається (вручається):
■ платникам, зазначеним у підпунктах 1, 2 п. 1 розділу II Інструкції № 449, протягом
10 робочих днів, що настають за календарним місяцем, у якому виникла, зросла або частково
зменшилась сума недоїмки зі сплати єдиного внеску (заборгованість зі сплати фінансових
санкцій);
■ платникам, зазначеним у підпунктах 3, 4, 6 п. 1 розділу II Інструкції № 449, протягом
15 робочих днів, що настають за календарним місяцем, у якому виникла, зросла або частково
зменшилась сума недоїмки зі сплати єдиного внеску (заборгованість зі сплати фінансових
санкцій).
Під частковим зменшенням суми недоїмки зі сплати єдиного внеску (заборгованості зі
сплати фінансових санкцій) для цілей п. 3 розділу VІ Інструкції № 449 вважається зменшення
загальної суми боргу (недоїмки) з єдиного внеску, яка включає нараховані та несплачені суми
єдиного внеску (фінансових санкцій) за останній календарний місяць, в якому відбулось таке
зменшення.
Вимога про сплату боргу (недоїмки) формується на підставі даних інформаційної
системи органу доходів і зборів на суму боргу, що перевищує 10 гривень.
Вимога про сплату боргу (недоїмки), крім загальних реквізитів, має містити відомості
про розмір боргу, у тому числі суми недоїмки, штрафів та пені, обов’язок погасити борг та
можливі наслідки його непогашення в установлений строк.
Вимога про сплату боргу (недоїмки) є виконавчим документом.
Протягом 10 календарних днів із дня одержання вимоги про сплату боргу (недоїмки)
платник єдиного внеску зобов’язаний сплатити суми недоїмки, штрафів та пені.

У разі, якщо платник єдиного внеску протягом 10 календарних днів з дня надходження
(отримання) вимоги про сплату боргу (недоїмки) з єдиного внеску не сплатив зазначені у
вимозі суми недоїмки та штрафів з нарахованою пенею, не узгодив вимогу з органом доходів
і зборів, не оскаржив вимогу в судовому порядку або не сплатив узгодженої в результаті
оскарження суми боргу (недоїмки) (з дня отримання відповідного рішення органу доходів і
зборів або суду), після спливу останнього дня відповідного строку така вимога вважається
узгодженою (тобто набирає чинності).
Заповнення поля 3 «Призначення платежу» розрахункового документа
податковим агентом при сплаті ПДФО
Слов’янсько-Лиманське управління Головного управління ДПС у Донецькій області
нагадує, що податковий агент щодо податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) –
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 розділом IV «Податок на доходи фізичних осіб» Податкового кодексу України
(далі – 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 розділом
IV ПКУ.
Норми встановлені п.п. 14.1.180 п. 14.1 ст. 14 ПКУ.
Заповнення поля 3 «Призначення платежу» розрахункового документа, призначеного
для сплати податків та зборів до бюджетів, здійснюється відповідно до вимог Порядку
заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів,
єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість,
повернення помилково або надміру зарахованих коштів, затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 24.07.2015 № 666, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
12.08.2015 за № 974/27419 із змінами (далі – Порядок № 666).
Згідно з п. 1 Порядку № 666 при заповненні реквізиту «Призначення платежу»
розрахункового документа у полі 3:
- друкується розділовий знак «;»;
- друкується один з нижченаведених реквізитів:
1) код клієнта за ЄДРПОУ (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих
цифр менше 8);
2) реєстраційний номер облікової картки платника податків (завжди має 10 цифр) або
серія та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які мають відмітку у
паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);
3) реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється
контролюючими органами (завжди має 9 цифр);
Тобто у полі 3 «Призначення платежу» розрахункового документа, який складається
податковим агентом щодо ПДФО, проставляється або код ЄДРПОУ, або реєстраційний номер
облікової картки платника податків – фізичної особи, або реєстраційний (обліковий) номер
платника податків, який присвоюється контролюючим органом, такого податкового агента.
Податкова знижка за витратами, понесеними фізособою на лікування за
наслідками 2018 року, не надається
Слов’янсько-Лиманське управління Головного управління ДПС у Донецькій області
звертає увагу, що до переліку витрат, дозволених до включення до податкової знижки

відповідно до п.п. 166.3.4 п. 166.3 ст. 166 Податкового кодексу України, включається сума
коштів, сплачених платником податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) на користь
закладів охорони здоров’я для компенсації вартості платних послуг з лікування такого
платника ПДФО або члена його сім’ї першого ступеня споріднення, у тому числі для
придбання ліків (донорських компонентів, протезно-ортопедичних пристосувань, виробів
медичного призначення для індивідуального користування інвалідів), а також сума коштів,
сплачених платником ПДФО, визнаного в установленому порядку інвалідом, на користь
протезно-ортопедичних підприємств, реабілітаційних установ для компенсації вартості
платних послуг з реабілітації, технічних та інших засобів реабілітації, наданих такому
платнику ПДФО або його дитині – інваліду у розмірах, що не перекриваються виплатами з
фондів загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування, крім:
а) косметичного лікування або косметичної хірургії, включаючи косметичне
протезування, не пов’язаних з медичними показаннями, водолікування та геліотерапії, не
пов’язаних з лікуванням хронічних захворювань;
б) протезування зубів з використанням дорогоцінних металів, порцеляни та
гальванопластики;
в) абортів (крім абортів, які проводяться за медичними показаннями або коли
вагітність стала наслідком зґвалтування);
г) операцій із зміни статі;
ґ) лікування венеричних захворювань (крім СНІДу та венеричних захворювань,
причиною яких є побутове зараження або зґвалтування);
д) лікування тютюнової чи алкогольної залежності;
е) придбання ліків, медичних засобів та пристосувань, оплати вартості медичних
послуг, які не включено до переліку життєво необхідних, затвердженого Кабінетом Міністрів
України.
Пунктом 1 розділу ХІХ ПКУ встановлено, що п.п. 166.3.4 п. 166.3 ст. 166 ПКУ набирає
чинності з 01 січня року, наступного за роком, у якому набере чинність закон про
загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування.
Станом на 01 січня 2019 року закон про загальнообов’язкове державне соціальне
медичне страхування чинності не набрав, тому податкова знижка по витратах, понесених
платником ПДФО на користь закладів охорони здоров’я для компенсації вартості платних
послуг з лікування такого платника ПДФО або члена сім’ї першого ступеня споріднення (п.п.
166.3.4 п. 166.3 ст. 166 ПКУ), за наслідками 2018 року платникам не надається.
Слов’янсько-Лиманське управління
Донеччина: управлінням боротьби з відмиванням доходів виявлено
56 фінансових злочинів з ознаками кримінальних правопорушень
Головним управлінням ДПС у Донецькій області з метою недопущення використання
коштів з бюджету поза правовим полем продовжуються вживатись заходи щодо виявлення,
аналізу та організації проведення перевірок осіб, що можуть бути пов’язані з легалізацією
(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та руйнування схем, в яких
використовуються сумнівні фінансові операції.
Так, управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом
податкової служби Донеччини, інформує, що протягом восьми місяців поточного року за
результатами дослідження діяльності суб’єктів господарювання Донеччини виявлено 56
фінансових злочинів з ознаками кримінальних правопорушень. При цьому 8 злочинів - це
порушення у сфері контролю за державними закупівлями.

На теперішній час за результатами розгляду зазначених матеріалів 46 з них було
приєднано до кримінальних проваджень та обліковано в Єдиному реєстрі досудових
розслідувань 16 кримінальних правопорушень.
Протягом січня-серпня 2019 року в рамках кримінальних проваджень, порушених за
матеріалами управління:
- вилучено грошових коштів на суму 4,4 млн грн;
- відшкодовано збитків за кримінальними правопорушеннями на суму 23,5 млн грн;
- відшкодовано збитків до відкриття кримінального провадження (фактично
сплачено до бюджету) – 189,0 тис. гривень.
Головне управління ДПС у Донецькій області закликає суб’єктів господарювання
працювати виключно у правовому полі, адже тільки з відповідальним бізнесом можна
побудувати нову, фінансово спроможну країну.
Податковою службою Донеччини здійснено опис майна
боржників на 120,6 млн гривень
У процесі господарювання можуть бути різні ситуації – сьогодні ти «на коні» і твоє діло
приносить прибуток, а завтра не все врахував і не знаєш, як розрахуватися з кредиторами. І,
якщо вже допущений податковий борг, з необачності, або зовсім навпаки, то слід такому
боржнику пам’ятати, що у кожному випадку несплати податкової заборгованості відповідно
до Податкового кодексу України передбачена передача його майна у податкову заставу.
Що це за «звір» такий – податкова застава?
Право податкової застави виникає:
- у разі несплати у строки суми грошового зобов'язання, самостійно визначеної
платником податків у податковій декларації, - з дня, що настає за останнім днем зазначеного
строку;
- у разі несплати у строки суми грошового зобов'язання, самостійно визначеної
контролюючим органом, - з дня виникнення податкового боргу;
- у випадку розстрочення, відстрочення грошового зобов'язання чи податкового боргу
– з дня укладання договору про розстрочення, відстрочення грошових зобов'язань.
Право податкової застави поширюється на будь-яке майно платника податків, яке
перебуває в його власності (господарському віданні або оперативному управлінні) у день
виникнення такого права і балансова вартість якого відповідає сумі податкового боргу
платника податків, крім випадків, якщо на момент складення акта опису майно відсутнє або
його балансова вартість менша від суми податкового боргу, право податкової застави
поширюється на інше майно, на яке платник податків набуде право власності у майбутньому
до погашення податкового боргу в повному обсязі.
Так, податковими органами Донецької області з початку 2019 року здійснено опис
майна платників, що мають податковий борг, у податкову заставу на загальну суму 120,6 млн
гривень.
Згідно рішень Донецького окружного адміністративного суду в рахунок погашення
податкового боргу реалізовано заставного майна платників податків на 3,9 млн гривень.
Вимоги щодо змісту та виникнення права податкової застави визначені статтями 88-89
Податкового кодексу України від 02.12.2010 та наказом Міністерства фінансів України від
16.06.2017 №586 «Про затвердження Порядку застосування податкової застави
контролюючими органами», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 липня 2017
року за
N859/30727.
На Донеччині єдиного податку сплачено майже 614 мільйонів гривень

Єдиний податок від малого підприємництва належить до тих податкових платежів,
надходження якого стабільно і суттєво поповнюють місцевий бюджет та забезпечують
життєдіяльність територіальних громад.
Суб’єкти господарювання Донеччини, які перебувають на спрощеній системі
оподаткування, за січень-серпень 2019 року сплатили до місцевих бюджетів області 613,8 млн
грн єдиного податку, що на 17% перевищує минулорічні показники. За рахунок такого
приросту місцеві громади отримали на 90,3 млн грн більше, ніж у січні-серпні 2018 року.
Фізичними особами-підприємцями сплачено до місцевих бюджетів 438,9 млн грн єдиного
податку, натомість юридичними особами перераховано до місцевої казни 174,9 млн гривень.
Нагадуємо, що фізичні особи-підприємці – платники єдиного податку першої і другої
груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку
протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби,
підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше
календарних днів.
Щоб скористатись правом на відпустку, вищезазначеним платникам необхідно подати
до територіального органу ДПС заяву у довільній формі з інформацією про період
запланованої відпустки чи терміни втрати працездатності.
Місцеві громади Донеччини отримали майже 780 мільйонів гривень
плати за землю
За вісім місяців 2019 року місцеві бюджети Донецької області отримали 778,6 млн
гривень плати за землю. Це на 27 відсотків, або на 165,3 млн гривень, більше відповідного
періоду минулого року.
Більше 82 відсотків загальної суми надходжень (642,1 млн гривень) сплачено
підприємствами, установами та організаціями за користування земельними ділянками
державної та комунальної власності. Підприємці забезпечили надходження плати за землю та
орендної плати до бюджетів територіальних громад у сумі 136,5 млн гривень.
Плата за землю є одним із небагатьох видів платежів, які стовідсотково залишаються в
бюджеті містечка або району. Саме тому її надходження є край важливим та необхідним для
міських та селищних рад.
Податкова служба Донеччини нагадує, що наразі у регіоні проводиться операція
«Урожай», яка розпочалася у травні поточного року. Метою проведення операції є повнота
нарахування і сплати податків, неухильне виконання землевласниками вимог чинного
законодавства, яке регулює земельні і трудові відносини та оплату праці.

ГУ ДПС у Донецькій області

