ОГОЛОШЕННЯ
Слов'янсько-Лиманське управління Головного управління ДПС у Донецькій області
повідомляє, що 05 грудня 2019 року відбудеться сеанс телефонного зв’язку „гаряча лінія” із
головним державним інспектором Слов’янської державної податкової інспекції Ханіною
Оксаною Валеріївною на тему: «Новації застосування РРО».
Сеанс відбудеться з 10-00 до 13-00 та з 14-00 до 18-00 години за телефоном (06262)231-89.
Нові закони про РРО не змінюють правила спрощеної системи оподаткування
Слов'янсько-Лиманське управління Головного управління ДПС у Донецькій області
звертає увагу, що зміни до законодавства щодо застосування РРО не погіршують правил
використання спрощеної системи оподаткування. Навпаки, ці правила лібералізуються.
Ці закони не мають на меті погіршити правила чи змінити спрощену систему
оподаткування. До того ж, цими законами для фізичних осіб-підприємців – платників єдиного
податку другої групи збільшується ліміт з 1,5 до 2,5 мільйонів гривень.
Це означає, що частина підприємців, які зараз працюють на ІІІ групі, перейдуть до ІІ,
відтак – платитимуть менше. Нагадаємо, платники єдиного податку ІІ групи сплачують до 20%
мінімальної зарплати (зараз це 834,60 грн.), а платники єдиного податку ІІІ групи – 3% від
обороту «плюс» ПДВ, або 5% від обороту.
Крім того, реєстратори розрахункових операцій не потрібно використовувати
спрощенцям І групи (річний дохід до 300 тис. грн.), а також фізичним особам, які продають на
ринку власні вживані речі або продукти власного підсобного господарства.
Третя група – це, як правило, послуги – юридичні чи ІТ. Вони фактично будуть
обліковуватися так, як і сьогодні. Облік товарів є обов’язковим тільки для виключних видів
діяльності. Це стосується торгівлі підакцизними товарами, складною побутовою технікою,
лікарськими засобами. Для інших фізичних осіб-підприємців облік товарів буде не
обов’язковим. Про це у своїх виступах неодноразово роз’яснював Голова Державної
податкової служби України Сергій Верланов.
Про порядок оформлення нового працівника на роботу, контроль за
додержанням законодавства про працю, штрафи за неоформлених працівників нагадує
Слов'янсько-Лиманське управління ГУ ДПС у Донецькій області
Відповідно до норм трудового законодавства, працівник не може бути допущений до
роботи без укладання трудового договору та повідомлення органу податкової служби.
Оформлюючи нового працівника на роботу, суб’єкту господарювання необхідно:
- укласти в письмовій формі трудовий договір (п.6 ч. 1 ст.24 Кодексу законів про працю
України від 10.12.1971 року № 322-VIII із змінами та доповненнями). Форма трудового
договору з фізичною особою затверджена наказом Міністерства праці та соціальної політики
від 08 червня 2001 року № 260 „Про затвердження Форми трудового договору між
працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю, та Порядку реєстрації
трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю”
із змінами, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27 червня 2001 року за
№ 554/5745;
- оформити наказ про прийняття на роботу (заповнюється типова форма № П-1 „Наказ
(розпорядження) про прийняття на роботу”, затверджена наказом Державного комітету
статистики України від 05 грудня 2008 року № 489 із змінами та доповненнями);
- повідомити орган ДПС про прийняття працівника на роботу (постанова Кабінету
Міністрів України від 17 червня 2015 року № 413 „Про порядок повідомлення Державній
фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу”).

Після прийняття на роботу найманих працівників, роботодавці зобов'язані щомісяця
подавати до фіскальних органів звітність з ЄСВ не пізніше 20-го числа місяця, що настає за
базовим звітним періодом. Якщо останній день подання Звіту припадає на вихідний або
святковий день, то строк подання переноситься на перший після вихідного робочий день.
ЄСВ: фінансові санкції за несплату
Слов'янсько-Лиманське управління Головного управління ДПС у Донецькій області
нагадує, що страхувальники-роботодавці зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований
за відповідний базовий звітний період не пізніше 20 числа місяця, що настає за базовим
звітним періодом, яким є календарний місяць.
Відповідно до ч. 12 ст. 9 Закону «Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування», ЄСВ підлягає сплатінезалежно від
фінансового стану платника.
У разі несвоєчасної сплати або не в повному обсязі ЄСВ до платника
застосовуються фінансові санкції, а його посадові особи несуть дисциплінарну,
адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно із Законом.
Відповідно до ст. 25 Закону до роботодавців застосовуються такі штрафні санкції:
- одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується ЄСВ (авансових платежів) - у
розмірі 10% таких несплачених або несвоєчасно сплачених сум;
- у розмірі 20% несплачених або несвоєчасно сплачених сум ЄСВ.
На суму недоїмки нараховується пеня з розрахунку 0,1% суминедоплати за кожний
день прострочення.
Крім того, за порушення порядку нарахування, обчислення і строків сплати внеску
посадові особи платників ЄСВ несутьадміністративну відповідальність.
Зокрема, відповідно до ст. 1651 КУпАП несплата або несвоєчасна сплата ЄСВ, у тому
числі авансових платежів, у сумі:
- що не перевищує 300 НМДГ, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб
підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, ФОП або осіб, які
забезпечують себе роботою самостійно, від 40 до 80 НМДГ. За повторне протягом року
вчинення таких дій - від 150 до 300 НМДГ.
- більше 300 НМДГ - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, від 80 до
120 НМДГ. За повторне протягом року вчинення таких дій - від 150 до 300 НМДГ.

Визначення «повторного» порушення за неподання або несвоєчасне подання
звітності з єдиного внеску
Слов'янсько-Лиманське управління Головного управління ДПС у Донецькій області
інформує, що за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою
звітності, передбаченої Законом України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами та
доповненнями (далі – Закон № 2464), контролюючим органом здійснюється накладення
штрафу у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне таке неподання,
несвоєчасне подання або подання не за встановленою формою.
Ті самі дії, вчинені платником єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування (далі – єдиний внесок), до якого протягом року було застосовано штраф
за таке порушення, – тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 60 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян за кожне таке неподання, несвоєчасне подання або подання не за
встановленою формою звітності, передбаченої Законом № 2464.
Норми встановлені п. 7 частини 11 ст. 25 Закону № 2464.

Рішення про застосування штрафних санкцій складається за формою згідно з додатком
16 до 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.
Для визначення повторності порушення нормами п. 7 частини 11 ст. 25 Закону № 2464
передбачено період, протягом якого до платника єдиного внеску було застосовано штраф, а
саме – протягом року, при цьому, не прив’язано термін «календарний рік» до можливості
накладення підвищеного розміру штрафу.
Згідно з ст. 35 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07 грудня
1984 року № 8073-Х із змінами та доповненнями обставиною, що обтяжує відповідальність за
адміністративне правопорушення, є повторне протягом року вчинення однорідного
правопорушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню; вчинення
правопорушення особою, яка раніше вчинила злочин.
Враховуючи вищевикладене, повторним порушенням, за яке передбачено штраф у
розмірі 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, буде неподання, несвоєчасне
подання, подання не за встановленою формою звітності по єдиному внеску, за яке до такого
платника протягом року вже було винесено рішення про застосування штрафних санкцій та
його застосовано. З дати винесення контролюючим органом такого рішення починається
відлік 365 днів (для високосного року – 366 днів) для визначення повторності
правопорушення про застосування штрафних санкцій.
В Електронному кабінеті можливо отримати інформацію про стан розрахунків з
бюджетом
Слов'янсько-Лиманське управління Головного управління ДПС у Донецькій області
доводить до відома платників, що меню «Стан розрахунків з бюджетом» надає користувачу
Електронного кабінету доступ до своїх особових рахунків із сплати податків, зборів та інших
платежів.
При зверненні до зазначеного пункту меню відображається зведена інформація станом
на момент звернення, що містить наступну інформацію по кожному виду платежу:
● орган ДПС;
● назва податку (платежу);
● платіж (код);
● МФО банку;
● бюджетний рахунок;
● нараховано/зменшено;
● сплачено до бюджету;
● повернуто з бюджету;
● пеня;
● недоїмка;
● переплата;
● залишок несплаченої пені.
Червоним кольором позначені суми податкового боргу чи заборгованості зі сплати
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, які не сплачені в
строк та по яких існує заборгованість до бюджету.
Застосування фільтру «Рік» дозволяє переглянути дані за попередні роки, а
фільтр «ОДПС» – переглянути особові рахунки, що знаходяться на обліку у відповідному
органі Державної податкової служби України.
Обравши один з податків (платежів), користувач подвійним натисненням кнопки
«миші» отримує доступ до деталізованої інформації з інтегрованої картки платника по
вибраному податку (платежу) у розрізі проведених операцій:

Фізичні особи після ідентифікації мають можливість за допомогою платіжної системи
сплатити податки, збори, платежі за допомогою платіжної карти.
Після натискання кнопки «Сплатити» відбувається перехід на сайт платіжної системи,
автоматично заповнюються всі необхідні платіжні реквізити. Користувачу достатньо
зазначити суму і реквізити платіжної карти.

Слов’янсько-Лиманське управління

Донеччина: за право здійснення торгівлі підакцизними товарами бюджет отримав
майже 40 мільйонів гривень
8 тис. ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та
тютюновими виробами зараз діє у Донецькому регіону, з них на алкоголь – 4,4 тис. шт., тютюн
– 3,6 тис. ліцензій. За 10 місяців 2019 року надходження з плати за ліцензії на право оптової і
роздрібної торгівлі даними товарами поповнили місцеві бюджети Донеччини майже на 38,7
млн гривень.
Крім того, в Донецькій області діють 332 ліцензії щодо ліцензування пального
(роздрібна торгівля пальним – 258, зберігання пального – 74). Надходження до бюджету
Донеччини від плати за ліцензії на виробництво пального, оптову і роздрібну торгівлю
пальним, а також його зберігання складають майже 1,3 млн гривень.
З початку року суб’єкти господарювання Донеччини отримали 7141 ліцензію на право
роздрібної торгівлі. В той же час, за несвоєчасну сплату чергового платежу з початку року
анульовано 83 ліцензії, за продаж алкогольних напоїв/тютюнових виробів неповнолітнім - 43
ліцензії.
Податкова Донеччини нагадує, що інформація щодо виданих, призупинених та
анульованих ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими
виробами знаходиться у відкритому доступі та постійно оновлюється на сайті ГУ ДПС у
Донецькій області за наступним посиланням: https://dn.tax.gov.ua/reestr-vidanih-licenziy.
Донеччина: з початку року виявлено 69 «нелегалів» з працевлаштування
Актуальні питання легалізації трудових відносин і заробітної плати та ліквідація
прихованої зайнятості сьогодні є одними з ключових напрямків роботи усіх державних
органів.
На жаль, ще для багатьох громадян зарплата «у конверті» є звичайним явищем і
нормою. З метою легалізації зайнятості населення податковою Донеччини з початку року
проведено 69 перевірок суб’єктів господарювання на таких об’єктах, як будівничі майданчики,
торгові кіоски, об’єкти відпочинку тощо.
У ході проведення перевірок встановлено 57 працівників без офіційного
працевлаштування, в результаті 57 робітників легалізовано, до несумлінних працедавців
застосовано фінансових санкцій ГУ Держпраці у Донецькій області на загальну суму 2,5 млн
гривень.
У тісній взаємодії з органами місцевого самоврядування ГУ ДПС у Донецькій області
проводить цілий комплекс заходів, спрямованих на ліквідацію проблеми тіньової занятості.
Так, з початку 2019 року на спільних комісіях з місцевими органами влади заслухано
керівників більше 3,8 тис. підприємств, у результаті чого рівень заробітної плати підвищили
1686 платників, у бюджет додатково надійшло понад 4 млн грн податку на доходи фізичних
осіб та майже 5 млн грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування.

Податкова Донеччини акцентує увагу, що заробітна плата – одна з головних
економічних категорій, яка поєднує інтереси працівників, підприємців і держави, та
безпосередньо впливає на рівень життя населення. Тому благополуччя територіальних громад
залежить, насамперед, від їх бюджету. А вже наповнений бюджет – це турбота про
здоров’я громадян, виховання й освіта наступного покоління, пенсійне забезпечення,
піклування про людей похилого віку.
Власники нерухомості Донеччини поповнили місцеві скарбниці
на 95 млн гривень
За січень-жовтень 2019 року місцеві бюджети Донецької області отримали 95 млн грн
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що на 20%, або на 15,8 млн грн
перевищує надходження минулого року.
Платниками цього податку є як юридичні, так і фізичні особи. За десять місяців 2019
року юридичні особи сплатили 62,9 млн гривень. Що стосується фізичних осіб – власників
нерухомості, то за січень-жовтень поточного року вони перерахували податку на нерухоме
майно на суму 32,1 млн гривень.
Більше третини від усіх надходжень податку на нерухоме майно по Донецькій області
забезпечили платники Маріупольського управління ГУ ДПС у Донецькій області – їх
цьогорічний внесок склав 32,7 млн гривень. Друге місце посіли платники Слов’янського
району – 13,1 млн грн та третє – Покровський район з надходженнями податку на нерухоме
майно у сумі 10,2 млн гривень.
Нагадаємо, що платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі
нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової або нежитлової нерухомості.
Юридичні особи самостійно обчислюють суму податку на нерухоме майно станом на 1
січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за
місцезнаходженням об’єктів оподаткування декларацію з розбивкою річної суми рівними
частками поквартально.
Обчислення ж суми податку з об’єктів житлової нерухомості, що перебуває у власності
фізичних осіб, здійснюється органами податкової служби за місцем податкової адреси
власника такої нерухомості. Податок на нерухоме майно підлягає сплаті протягом 60 днів з
дня отримання такого податкового повідомлення-рішення від органів ДПС.
Внесок Донеччини до бюджету – більше 10 мільярдів гривень ПДФО
За січень-жовтень 2019 року від мешканців Донецького регіону до зведеного бюджету
країни надійшло 10,1 млрд грн податку з доходів фізичних осіб. Приріст надходжень
зазначеного податку за відповідний період минулого року складає майже 24%, або 2 млрд
гривень.
Більше 2,5 млрд гривень, або чверть сплаченого податку з доходів фізичних осіб,
спрямовано до Державного бюджету країни, що на 0,5 млрд грн перевищує надходження 2018
року.
Решту коштів, а саме 7,6 млрд гривень, спрямовано до місцевих бюджетів області для
фінансування потреб громад. Цього року приріст надходжень до місцевих скарбниць склав
майже 1,5 млрд гривень.
Нагадуємо – ПДФО сплачується із розрахунку 18% від нарахованого доходу та
застосовується майже до всіх видів доходів громадян: зарплати, стипендії, заохочувальних
виплат, виплат за договорами цивільно-правового характеру тощо.
Надходження саме цього податку є показовим для розвитку міст, селищ та регіону в
цілому. Тому податківці Донеччини постійно проводять систематичну роботу, спрямовану на
знищення таких явищ, як виплата заробітної плати «в конвертах», неофіційні трудові
відносини та виплата заробітної плати менше мінімально встановленого рівня.

Держбюджет Донеччини отримав майже 2,5 мільярдів гривень ПДВ
За підсумками 10 місяців 2019 року суб’єкти господарювання Донецької області
поповнили бюджет на 2 457,6 млн грн податком на додану вартість.
Сума отриманого ПДВ від донецького бізнесу на 524,2 млн грн, або на 27% перевищує
минулорічні показники.
У розрізі територіальних громад лідером з найбільших надходжень податку на додану
вартість є, традиційно, м. Маріуполь. Маріупольські підприємці та компанії спрямували до
держбюджету майже 847 мільйонів гривень. Також від суб'єктів господарювання м.
Краматорськ надійшло 366,6 мільйонів грн, Покровського району – 257,9 мільйонів грн, а м.
Слов’янськ поповнило бюджет на 222,5 мільйонів грн цим податком.
Електронний формат адміністрування ПДВ повністю виключає суб’єктивний чинник,
тому Податкова Донеччини працює максимально прозоро. Крім того, використовуючи
належний інструментарій - електронну Систему моніторингу оцінки ризиків – ГУ ДПС у
Донецькій області ефективно протидіє можливим зловживанням несумлінних платників ПДВ.
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