До уваги користувачів Електронного кабінету!
У зв’язку з початком роботи Державної податкової служби України відповідно до
розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 682-р «Питання
Державної податкової служби України» повідомляємо, що вхід до Електронного кабінету
здійснюється за адресою: cabinet.tax.gov.ua.
До завершення заходів з реорганізації Державної фіскальної служби України для
зручності користувачів вхід до Електронного кабінету буде можливим і за
адресою: cabinet.sfs.gov.ua.
Увага! З 01.10.2019 змінюються реквізити бюджетних рахунків для сплати податків і
зборів, відкритих відповідно до вимог стандарту IBAN
На виконання п. 3 постанови Правління Національного банку України від 28 грудня
2018 року № 162 «Про запровадження міжнародного номера банківського рахунка (IBAN) в
Україні» Державною казначейською службою України (далі – Казначейство) здійснено
заміну діючих рахунків для зарахування надходжень до державного та місцевих бюджетів
відповідно до вимог стандарту IBAN (29 літерно-цифрових символів) із збереженням
довжини номера рахунку аналітичного обліку – не більше 15 цифрових символів.
Перехід на міжнародні номери рахунків при обслуговуванні бюджетів за доходами
буде здійснюватись Казначейством з 01 жовтня 2019 року.
Таким чином, починаючи з 01 жовтня 2019 року змінюються реквізити бюджетних
рахунків для сплати податків і зборів, відкритих відповідно до вимог стандарту IBAN.

Фізична особа, яка є власником квартири площею понад 300 м², не має права на пільгу
з податку на нерухомість
Слов’янсько-Лиманське управління Головного управління ДПС у Донецькій області
звертає увагу, що п. 266.4. ст. 264 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) встановлено
пільги із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі – податок
на нерухомість).
Так, відповідно до п.п. «а» п.п. 266.4.1 п. 266.4 ст. 266 ПКУ база оподаткування
об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності
фізичної особи платника податку на нерухомість, зменшується для квартири/квартир
незалежно від їх кількості – на 60 м².
Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період
(рік).
Нормами п.п. 266.4.3 п. 2666.4 ст. 266 ПКУ визначено, що пільги з податку на нерухомість,
передбачені підпунктами 266.4.1 та 266.4.2 п. 266.4 ст. 266 ПКУ для фізичних осіб не
застосовуються до об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких
об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої п.п.
266.4.1 п. 266.4 ст. 266 ПКУ (60 м² х 5 = 300 м²).
Обчислення суми податку на нерухомість з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які
перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем
податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості за наявності у власності
платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що
перебуває у власності фізичної чи юридичної особи – платника податку на нерухомість,
загальна площа якого перевищує, зокрема 300 м² для квартири (п.п. «ґ» п.п. 266.7.1 п. 266.7
ст. 266 ПКУ).

Отже, якщо фізична особа є єдиним власником квартири загальною площею понад
300 м², то така особа не має права скористатися пільгою.
Крім того, за наявності у власності платника податку на нерухомість об’єкта (об’єктів)
житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної –
платника податку на нерухомість, загальна площа якого перевищує 300 м² для квартири сума
податку на нерухомість збільшується на 25 000 грн на рік за кожен такий об’єкт житлової
нерухомості (його частку).

Законом встановлено вичерпний перелік умов, за яких cуб’єкти господарювання не
отримують ліцензію на право зберігання пального
Слов’янсько-Лиманське управління Головного управління ДПС у Донецькій області
звертає увагу, що Законом України від 23 листопада 2018 року № 2628-VIII «Про внесення
змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо
покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» внесено зміни
до Податкового кодексу України (далі – ПКУ) та Закону України від 19 грудня 1995 року
№ 481 «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (далі – Закон № 481), зокрема
запроваджено ліцензування видів господарської діяльності з виробництва, зберігання,
оптової та роздрібної торгівлі пальним. Зазначені зміни набирають чинності з 01 липня 2019
року.
Місце зберігання пального визначено як місце (територія), на якому розташовані
споруди та/або обладнання, та/або ємності, що використовуються для зберігання пального на
праві власності або користування. Зберігання пального – діяльність із зберігання пального
(власного або отриманого від інших осіб) із зміною або без зміни його фізико-хімічних
характеристик (ст. 1 Закону № 481).
Нормами ст. 15 Закону № 481 встановлено, що ліцензія на право зберігання пального не
отримується на місця зберігання пального, що використовуються:
► підприємствами, установами та організаціями, які повністю утримуються за рахунок
коштів державного або місцевого бюджету;
► підприємствами, установами та організаціями системи державного резерву;
► суб’єктами господарювання для зберігання пального, яке споживається для власних
виробничо-технологічних потреб виключно на нафто- та газовидобувних майданчиках,
бурових платформах і яке не реалізується через місця роздрібної торгівлі.
Порядок видачі, призупинення, анулювання ліцензій на право зберігання пального,
оптову та роздрібну торгівлю пальним визначено також ст. 15 Закону № 481.
Отже, ст. 15 Закону № 481 встановлено вичерпний перелік умов, за яких
підприємства, установи та організації не отримують ліцензію на право зберігання пального
на місця зберігання пального, інших виключень Законом № 481 не передбачено.

ФОП – «єдинник» припиняє діяльність: «ліквідаційний» звіт з єдиного внеску можливо
подати в електронному вигляді
Слов’янсько-Лиманське управління Головного управління ДПС у Донецькій області
нагадує, що зняття з обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування (далі – єдиний внесок) фізичної особи – підприємця (далі – ФОП)
здійснюється контролюючими органами на підставі відомостей з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі –
ЄДР) про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності ФОП

після проведення передбачених законодавством перевірок платників та проведення
остаточного розрахунку.
Норми встановлені ст. 5 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір
та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами
та доповненням.
Загальні правила подання Звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та
суми нарахованого єдиного внеску (далі – Звіт), у тому числі «ліквідаційного», визначені
Порядком формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435 із змінами і доповненнями (далі –
Порядок № 435).
Згідно з п. 1 розділу ІІ Порядку № 435 Звіт до контролюючих органів подається
страхувальником або відповідальною особою страхувальника за місцем взяття на облік у
фіскальних органах в один із таких способів:
◄ засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації
електронного цифрового підпису відповідальних осіб у порядку, визначеному
законодавством;
◄ на паперових носіях, завірених підписом керівника страхувальника та скріплених
печаткою (за наявності), разом з електронною формою на електронних носіях інформації;
◄ на паперових носіях, якщо у страхувальника кількість застрахованих осіб не перевищує
п’яти;
◄ надсилання поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення за умови, що у
страхувальника кількість застрахованих осіб не перевищує п’яти.
Подання документів засобами електронного зв’язку в електронній формі платники
здійснюють відповідно до норм законів України від 22 травня 2003 року № 851-IV «Про
електронні документи та електронний документообіг», від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII
«Про електронні довірчі послуги» та наказу Міністерства фінансів України від 06.06.2017 №
557 «Про затвердження Порядку обміну електронними документами з контролюючими
органами», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03.08.2017 за № 959/30827.
Таким чином, ФОП – платник єдиного податку після внесення до ЄДР запису про
припинення підприємницької діяльності може подати «ліквідаційний» Звіт про суми
нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску в один із
способів, зазначених у п. 1 розділу ІІ Порядку № 435, зокрема, засобами електронного
зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного цифрового
підпису відповідальних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Втратили статус неприбуткової організації: як звітувати
Слов’янсько-Лиманське управління Головного управління ДПС у Донецькій області
повідомляє, що новостворені неприбуткові підприємства, установи та організації, подають за
результатами року звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (далі
– Звіт), в якому відображаються результати діяльності з дня їх державної реєстрації.
Платник податку на прибуток, який протягом звітного року включений до Реєстру
неприбуткових установ та організацій (далі – Реєстр), по закінченню цього звітного року має
подати до органу ДФС податкову декларацію з податку на прибуток підприємств (далі –
Декларація), в якій відобразити дані податкового обліку за період застосування загальних
правил оподаткування прибутку та Звіт за період перебування у Реєстрі цього звітного року.
При недотриманні неприбутковою організацією вимог, визначених п. 133.4 ст. 133
Податкового кодексу України (далі – ПКУ), а для релігійної організації – вимог, визначених
абзацом другим п. п. 133.4.1 і п. п. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 ПКУ, така неприбуткова
організація зобов’язана подати у строк, визначений для місячного податкового (звітного)

періоду, Звіт за період з початку року (або з початку визнання організації неприбутковою в
установленому порядку, якщо таке визнання відбулося пізніше) по останній день місяця, в
якому вчинено таке порушення, та зазначити і сплатити суму самостійно нарахованого
податкового зобов’язання з податку на прибуток.
За період з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення, по
31 грудня податкового (звітного) року така неприбуткова організація зобов’язана
щокварталу подавати до контролюючого органу Декларацію, сплачувати податок у строк,
визначений для квартального періоду та подавати фінансову звітність у порядку,
встановленому для платників податку на прибуток.

Слов’янсько-Лиманське управління

Туристи залишили на Донеччині удвічі більше туристичного збору
Цьогорічний курортний сезон на Донеччині приніс до місцевих бюджетів регіону
992,6 тис. грн туристичного збору, що майже вдвічі перевищує торішні показники.
Найбільш привабливою для гостей регіону у 2019 році стала «зелена» зона м.
Слов`янськ, Слов’янського та Лиманського районів, яка зібрала 373,5 тис. грн туристичного
збору. Другою за популярністю є курортна зона Приазовського узбережжя міста Маріуполя
та Мангушського району, туристи якої сплатили 270,4 тис. гривень «турподатку». Крім того,
у 2019 році з’явився ще один лідер – гості м. Краматорськ поповнили місцеву казну на 181,8
тис. гривень.
Нагадуємо, що у 2019 році відбулися значні зміни у порядку оподаткування
туристичним збором. Ставка збору встановлюється за рішенням відповідної сільської,
селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади за кожну добу
тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі) у розмірі:
до 0,5 відсотка (до 20,86 грн) – для внутрішнього туризму;
до 5 відсотків (до 208,65 грн) – для в’їзного туризму
від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 2019 року,
для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.
Таким чином, гості краю сплачують туристичний збір під час поселення у
пансіонатах, готелях, базах відпочинку, приватних апартаментах та сприяють подальшому
розвитку перспективної туристичної галузі на Донеччині.

За результатами роботи податкової міліції Донеччини бюджет країни отримав більше
33 млн гривень
З початку 2019 року за матеріалами співробітників оперативного управління ГУ ДФС
у Донецькій області обліковано 42 кримінальних провадження, з яких половина – за фактами
ухилення від сплати податків. Також до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 12
кримінальних проваджень за фактами реалізації фальсифікованих підакцизних товарів, 4 – за
фактом незаконного виготовлення марок акцизного податку України, 3 – за фактом
привласнення, розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем та 2 – за
фактом підроблення документів, які подаються для державної реєстрації юридичної особи та
ФОП.
За результатами досудового розслідування спрямовано до суду з обвинувальним
актом 14 кримінальних проваджень.
З метою відшкодування заподіяних державі збитків по розпочатих кримінальних
провадженнях накладено арешт на майно, розрахункові рахунки та грошові кошти, в

результаті чого стягнуто до бюджету 33,3 млн грн, з них по закінчених провадженнях – 5,2
млн гривень.
Таким чином, в рамках запобігання кримінальним та іншим правопорушенням у сфері
оподаткування оперативне управління ГУ ДФС у Донецькій області продовжує здійснення
заходів щодо упередження розкрадання бюджетних коштів, боротьбу з фіктивним
підприємництвом та незаконним обігом підакцизних товарів.

Підприємці – спрощенці спрямували до місцевих бюджетів
понад пів мільярда грн єдиного податку
Єдиний податок від малого підприємництва належить до тих податкових платежів,
надходження яких стабільно і суттєво поповнюють місцевий бюджет та забезпечують
життєдіяльність територіальних громад.
За січень-липень 2019 року платники Донецького регіону сплатили 523,3 млн грн
єдиного податку, що на 20 відсотків, або на 85,9 млн грн, більше показників минулого року.
Станом на 01.08.2019 у Донецькій області обліковуються понад 45 тисяч фізичних
осіб – підприємців, що обрали спрощену систему оподаткування.
На сьогодні саме фізичні особи - підприємці є лідерами зі сплати єдиного податку –
ними сплачено до місцевих бюджетів більше 70 відсотків від усіх надходжень, або 369,6 млн
гривень.
Натомість юридичними особами – платниками єдиного податку перераховано до
місцевої казни 153,7 млн грн, у тому числі більше половини надійшло від
сільгоспвиробників області – 87 млн гривень.
Позитивна динаміка по сплаті єдиного податку сьогодні спостерігається як серед фізичних,
так і юридичних осіб регіону, що означає, що представники малого та середнього бізнесу, які
працюють в умовах спрощеної системи оподаткування, розуміють важливість сплати
податків та щомісяця роблять свій фінансовий внесок у добробут територіальних гр
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