ОГОЛОШЕННЯ
Слов'янсько-Лиманське управління Головного управління ДФС у Донецькій
області повідомляє, що 24 січня 2019 року об 11 год. 00 хв. за адресою: м.Слов’янськ,
площа Соборна 3 (вхід через Пенсійний фонд) відбудеться семінар для платників податків
на тему: «Податкові новації. Адміністрування податку на прибуток».
Телефон для довідок: 3-51-65.
З початку 2019 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів,
одержаних у минулому році
Слов'янсько-Лиманське управління Головного управління ДФС у Донецькій
області інформує про наступне.
Декларувати свої доходи – це конституційний обов’язок громадян (ч. 2 ст. 67
Конституції України).
Відповідно до норм Податкового кодексу України (далі – ПКУ) громадяни, які
подають податкові декларації про майновий стан і доходи (далі – декларація)
розподіляються на дві категорії: особи, які зобов’язані подати річну декларацію та особи,
які мають право подати декларацію.
Податкова декларація подається платниками податків за місцем своєї податкової
адреси в один із таких способів (за вибором):
- особисто або уповноваженою на це особою;
- надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
- засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів
щодо електронного документообігу.
Звертаємо увагу, що у разі надсилання податкової декларації поштою, платник
податку зобов’язаний здійснити таке відправлення не пізніше ніж за п’ять днів до
закінчення граничного строку подання податкової декларації, а при поданні податкової
декларації в електронній формі, – не пізніше закінчення останньої години дня, в якому
спливає такий граничний строк.
При направленні декларації засобами електронного зв’язку громадяни можуть
скористатися новим електронним сервісом в «Електронному кабінеті», який передбачає
часткове автоматичне заповнення декларації на підставі облікових даних платника,
відомостей щодо нарахованих (виплачених) доходів, наявних в Державному реєстрі
фізичних осіб – платників податків та відомостей щодо об’єктів нерухомого (рухомого)
майна.
Звертаємо увагу, у 2018 році до ПКУ внесені зміни, якими розширено коло
платників, які зобов’язані та/або мають право подати декларацію.
Так, зобов'язані включити до річної податкової декларації та самостійно сплатити
установлені ПКУ податки та збори отримувачі винагород та інших виплат, нарахованих
(виплачених) відповідно до умов цивільно-правового договору у разі, якщо такі доходи
отримані від фізичних осіб - платників єдиного податку четвертої групи (п.п. 164.2.2 п.
164.2 ст. 164 ПКУ).
Протягом 2019 року мають право подати декларацію з метою отримання
податкової знижки громадяни, які понесли витрати:
● на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої,
професійної (професійно-технічної) та вищої освіти для компенсації вартості здобуття
відповідної освіти такого платника податку та/або члена його сім'ї першого ступеня
споріднення (п.п. 166.3.3 п. 166.3 ст. 166 ПКУ);
● у вигляді орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку),
оформленим відповідно до вимог чинного законодавства, у разі якщо такий платник має

статус внутрішньо переміщеної особи та за умови дотримання вимог, встановлених
Кодексом (п.п. 166.3.9 п. 166.3 ст. 166 ПКУ).
Інформація розміщена на офіційному веб-порталі ДФС України за
посиланням: http://sfs.gov.ua/deklaruvannya-dohodiv-gromadyan/informatsiynipovidomlennya/362700.html
Сплата ЄСВ у 2019 році
Слов'янсько-Лиманське управління Головного управління ДФС у Донецькій
області повідомляє, що з 01 січня 2019 року набрав чинності Закон України від 23.11.2018
року № 2629-VIII «Про Державний бюджет України на 2019 рік», яким встановлено у
2019 році мінімальну заробітну плату у розмірі 4173 грн. на місяць, у погодинному
розмірі - 25,13 гривень.
Максимальна величина бази нарахування єдиного соціального внеску дорівнює 15
мінімальним заробітним платам, тобто, у 2019 році вона становить 62595,0грн. (4173,0 х
15), а максимальний страховий внесок - 13770,90 гривень.
Розмір мінімального страхового внеску у 2019 році становить 918,06 грн. на місяць
(4173,0 х 22%).
Нагадаємо, що єдиний внесок підлягає сплаті в обов’язковому порядку
підприємцями, самозайнятими особами, які займаються незалежною професійною
діяльністю, членами фермерських господарств незалежно від обраної системи
оподаткування, фінансового стану та доходу.
Звіт по ЄСВ (додаток 5) подається ФОП за звітний період 2018 року
до 10 лютого 2019 року відповідно до Порядку формування та подання страхувальниками
звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування.
Довідник ознак доходів до форми 1-дф: внесено зміни
Слов'янсько-Лиманське управління Головного управління ДФС у Донецькій
області повідомляє, що Міністерством фінансів України наказом від 31.10.2018 р. №863
внесено зміни до Довідника ознак доходів форми 1-ДФ, які набрали чинності з 1 січня
2019 року.
Оновлення довідника ознак доходів обумовлено змінами, які вносились протягом
2017-2018 років до статті 165 Податкового кодексу, що визначає доходи, які не
включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу
платника податку.
Так, до них віднесені такі доходи:
- від операції з конвертації цінних паперів,
- від операцій з валютними цінностями,
- інвестиційний прибуток від операцій з борговими зобов'язаннями НБУ,
- сума (вартість) благодійної допомоги, надана визначеній категорії платників
податків тощо.
Також був змінений порядок оподаткування доходів у вигляді спадщини
(подарунків), отриманих від члена сім'ї другого ступеня споріднення.
Відповідно до внесених змін передбачено нові ознаки доходів 186 – 194:
186 - дохід, що нараховується як сума не нарахованих процентів за користування
кредитом;
187 - сума благодійної допомоги, виплаченої (наданої) благодійниками, які внесені
до Реєстру волонтерів антитерористичної операції;
188 - дохід, отриманий благодійниками - фізичними особами, які внесені до
Реєстру волонтерів антитерористичної операції, для надання благодійної допомоги;

189 - дохід у вигляді основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного
кредитором за його самостійним рішенням;
190 - сума благодійної допомоги, яка виплачена міжнародними благодійними
організаціями на користь фізичних осіб, які мешкають (мешкали) на території населених
пунктів, де проводиться (проводилася) антитерористична операція;
191 - сума коштів, яка надається платнику податку міжнародною фінансовою
організацією у зв'язку зі здійсненням заходів щодо енергоефективності та
енергозбереження;
192 - сума коштів, яка надається у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України, платнику податку іншою міжнародною фінансовою організацією чи фондом у
зв'язку зі здійсненням заходів щодо енергоефективності та енергозбереження;
193 - дохід у вигляді суми, прощеної кредитором у порядку, передбаченому
законом щодо реструктуризації зобов'язань за кредитами в іноземній валюті, що отримані
на придбання єдиного житла (іпотечні кредити);
194- інші доходи, які згідно з Кодексом не включаються до складу загального
місячного (річного) оподатковуваного доходу.
- змінено текст до ознаки доходу 127;
- у новій редакції викладено Таблицю 2 із ознаками податкової соціальної пільги.
При цьому значення та нумерація ознак не змінюється.
Слід відмітити, що форма № 1ДФ та Порядок її заповнення та подання не
змінилися.
Слов’янсько-Лиманське управління
Ліцензії на продаж підакцизної продукції поповнили бюджет
на майже 43 млн гривень
За 12 місяців 2018 року від ліцензування оптової та роздрібної торгівлі
алкогольними напоями та тютюновими виробами до місцевих бюджетів Донеччини
надійшло майже 43 млн гривень.
Згідно інформації управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних
товарів ГУ ДФС у Донецькій області станом на 1 січня 2019 року на території області діє
8084 ліцензїі на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими
виробами.
З метою упередження порушень в сфері обігу алкогольних напоїв та тютюнових
виробів фахівці фіскальної служби Донеччини постійно проводять контрольноперевірочні заходи, спрямовані на зменшення тіньового обігу підакцизних товарів.
З початку 2018 року за несвоєчасну сплату чергового платежу призупинено дію 784
ліцензій та дію 1954 ліцензій анульовано.
За результатами контрольно-перевірочних заходів за січень-грудень 2018 року сума
фінансових санкцій склала 6,2 млн грн, зокрема, за безліцензійну торгівлю алкогольними
напоями – більше 0,5 млн грн, за торгівлю алкогольними напоями за цінами, нижчими від
встановлених мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін – більше 2,7 млн
гривень.
Крім того, до недобросовісних підприємців, які продавали алкоголь та тютюн
неповнолітнім, застосовано фінансові санкції на загальну суму більше 1,4 млн гривень та
таким суб’єктам господарювання Донеччини анульовано 96 ліцензій.
Результати роботи аудиту Донеччини за 2018 рік
За результатами контрольно-перевірочних заходів у 2018 році додатково
донараховано до державного бюджету понад 693 млн гривень. За січень – грудень 2018

року фахівці підрозділів аудиту ГУ ДФС у Донецькій області провели 677
документальних перевірок, за результатами яких до бюджету надійшло 37,5 млн гривень.
Крім того, в ході перевірок зменшено від’ємне значення об’єкта оподаткування
податком на прибуток на 528,1 млн грн, що упередило несплату податку на прибуток у
майбутньому на 95,1 млн гривень.
Підрозділи аудиту фіскальної служби Донецького регіону підтримують курс Уряду
щодо уникнення необґрунтованих перевірок та зменшення тиску на бізнес, а отже
принцип контрольно-перевірочної роботи – ризикоорієнтованість, вибірковість контролю
на основі ризиків несплати податків – залишається ключовим. Таким чином підприємства,
які мають високу податкову дисципліну, можуть працювати спокійно – вони не
потрапляють до заходів планового аудиту.
Крім того, ГУ ДФС у Донецькій області звертає увагу платників податків на зміни,
що набирають чинності з 1 січня 2019 року, внесені ЗУ 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».
Зокрема, змінилися строки подання податкових документів, заперечень, скарг за
результатами перевірок, а саме:
з 5 до 10 робочих днів – для подання заперечень до акту перевірки та/або
додаткових документів, які підтверджують показники податкової звітності (п. 44.7 ст. 44
Податкового кодексу);
з 10 календарних днів до 10 робочих днів – для подання платником податків
скарги про перегляд рішення-повідомлення за результатами перевірки до податкового
органу вищого рівня (п. 56.3 ст. 56 Податкового кодексу).
Інформацію про суми виплачених доходів за 2018 рік
можна отримати, не виходячи з домівки
Протягом 2018 року на Донеччині послугами Електронного кабінету скористалися
більше 28 тисяч платників. Через Електронний кабінет платника спрямовано до
територіальних органів Головного управління ДФС у Донецькій області майже 127 тисяч
податкових документів, декларацій, звітів та запитів.
Більше 11 тисяч громадян у 2018 році отримали відомості про суми виплачених
доходів та утриманих податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків
завдяки електронному сервісу, не виходячи з домівки.
Також через Електронний кабінет платника до податкової служби Донеччини
надійшло 257 звернень юридичних осіб та 272 звернення самозайнятих осіб і громадян.
Нагадуємо, що фізичні особи, які не є самозайнятими особами, автоматично
вважаються суб`єктами електронного документообігу та мають право подавати електронні
документи до фіскальної служби виключно з використанням електронного цифрового
підпису.
Отримавши електронний цифровий підпис у будь-якому акредитованому центрі
сертифікації ключів, громадяни можуть подати декларації про майновий стан i доходи за
підсумками звітного 2018 року. Для громадян, які зобов`язані та/або мають право подати
таку декларацію, в Електронному кабінеті передбачено часткове автоматичне заповнення
декларації на підставі облікових даних платника, відомостей щодо нарахованих
(виплачених) доходів, наявних у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, та
відомостей щодо об`єктів нерухомого (рухомого) майна.
Також через Електронний кабінет платника можна надіслати заяву на внесення
змін до Державного реєстру фізичних осіб-платників податків та запит на отримання
інформації щодо суми своїх доходів та їх джерел (http://cabinet.sfs.gov.ua/form).

Порушники правил застосування РРО додатково сплатили
в бюджет 2,4 млн гривень
Одним з важливіших напрямків роботи підрозділів управління аудиту ГУ ДФС у
Донецькій області є контроль за суб’єктами господарювання, які здійснюють розрахунки в
готівковій та безготівковій формі з використанням реєстраторів розрахункових операцій.
Так, за 12 місяців 2018 року працівниками підрозділу фактичних перевірок,
контролю за готівковими операціями управління аудиту області проведено 217 перевірок
щодо контролю за здійсненням розрахункових операцій, за результатами яких до бюджету
надійшло більше 2,4 млн гривень.
Фіскальна служба Донеччини акцентує увагу фізичних осіб підприємців –
платників єдиного податку, що з 1 січня 2019 року при продажу лікарських засобів та
виробів медичного призначення використання РРО обов`язково.
Так, абзац четвертий пункту 296.1 статті 296 Податкового кодексу України, який
зобов`язує використовувати реєстратори розрахункових операцій єдинників, які
здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному
ремонту, доповнено словами «а також лікарських засобів та виробів медичного
призначення».
Крім того, відповідні зміни внесено до Закону України «Про застосування
реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та
послуг». При цьому зазначено, що вироби медичного призначення (медичні вироби) – це
будь-який інструмент, апарат, прилад, пристрій, програмне забезпечення, матеріал або
інший вироб, призначені для діагностики, лікування, профілактики організму людини та
(або) забезпечення таких процесів.
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