Для розміщення в газеті

Податковий календар на вересень 2016 року
28 вересня 2016 року
Останній день сплати
- єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування гірничими
підприємствами з доходу за серпень 2016 року.
30 вересня 2016 року
Останній день сплати
- плати за землю за серпень 2016 року;
- податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу, за серпень
2016 року;
- військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу, за серпень 2016 року ;
- податку на додану вартість за серпень 2016 року;
- акцизного податку за серпень 2016 року;
- рентної плати за користування радіочастотним ресурсом за серпень 2016 року.

Ізюмська ОДПІ нагадує! Податок на нерухомість!

Шановні мешканці Харківщини!
Головне управління фіскальної служби повідомляє, що внаслідок вживання алкогольних
напоїв, зокрема горілки "Пшенична" виробництва ТОВ "Олександрія БЛІГ" у Вовчанському,
Ізюмському і Харківському районах Харківської областізагинуло 11 осіб (за повідомленням
прокуратури Харківської області). Ще декілька людей в тяжкому стані знаходиться в
лікарнях.
На даний час встановлені власники торгівельних точок, в яких здійснювався продаж
смертельного алкоголю. Проводиться розслідування за фактом незаконного виготовлення
товарів з недоброякісної сировини, що призвело до отруєння людей.
Звертаємося до вас з попередженням, ні в якому разі не купувати алкогольні напої
невідомого походження, без акцизних марок, у сумнівних точках продажу, а також
попередити своїх знайомих про тяжкі наслідки вживання фальсифікату та бути пильними.
У разі виявлення фактів продажу, просимо НЕГАЙНО ПОВІДОМЛЯТИ Головне управління
фіскальної служби Харківської області за телефоном –(057) 706-14-76 цілодобово.

Ізюмська ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області повідомляє!
Пунктом 2 Постанови Кабінету міністрів України від 13.07.2016 №440 «Про затвердження
Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових
підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру» та підпунктом
133.4.1. ст.133.4 ст.133 Податкового Кодексу України (далі ПКУ)
встановлено, що
неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та
організація, що одночасно відповідає вимогам:
- утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність
відповідної неприбуткової організації;
- установчі документа якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх
частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої
праці, нарахування ЄСВ), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;
- установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим
організаціям відповідно виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення
юридичної особи ( у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).
Обов’язковою умовою для неприбуткових організацій є використання доходів (прибутків)
неприбуткової організації виключно для фінансування
видатків
на утримання такої
неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених
її установчими документами.
Виходячи з вищевикладеного, з метою включення до нового Реєстру неприбуткових установ
та організацій, до 01.01.2017р. пропонуємо привести установчі документи у відповідність із
зазначеними нормами ПКУ.
Неприбуткові підприємства, установи та організації , які не привели установчі документи у
відповідність із нормами
ст.133 ПКУ, після 01.01.2017р. виключаються з Реєстру
неприбуткових установ та організацій.

Перелік документів для реєстрації РРО
ГУ ДФС у Харківській області області нагадує про те, що суб'єкти господарювання, які
здійснюють розрахункові операції в готівковій формі при продажу товарів (наданні послуг) у
сфері торгівлі, громадського харчування і послуг повинні застосовувати зареєстровані в
податковій інспекції за основним місцем обліку персоналізовані опломбовані РРО, які
переведені у фіскальний режим роботи. Реєстрації в контролюючому органі підлягають РРО,
модифікації яких включені до Державного реєстру РРО, з урахуванням сфер їх застосування
та за умови, що строк служби, установлений у технічній документації на РРО, не вичерпався, а
також з урахуванням строків первинної реєстрації, установлених Державним реєстром РРО.
Для реєстрації РРО суб'єкт господарювання подає до контролюючого органу:

заяву про реєстрацію РРО за формою № 1-РРО, яка має бути підписана керівником суб'єкта
господарювання або фізичною особою - підприємцем із зазначенням дати подання;
копію документа, що підтверджує факт купівлі або безоплатного отримання РРО у власність,
іншого документа, що підтверджує право власності або користування РРО;
копію документа на право власності або іншого документа, що дає право на розміщення
господарської одиниці, де буде використовуватися РРО;
копію паспорта (формуляра) РРО та копію паспорта модема (у разі застосування зовнішнього
модема);
копію договору суб'єкта господарювання з ЦСО про технічне обслуговування та ремонт РРО.
Копії документів засвідчуються підписом керівника суб'єкта господарювання або особистим
підписом фізичної особи - підприємця.

Перелік витрат, які дозволено включати до податкової знижки
Отримати знижку мають можливість всі громадяни України, які отримують дохід у вигляді
заробітної плати і сплачують податок на доходи фізичних осіб.
Фахівці ГУ ДФС у Харківській області нагадують, що перелік витрат, дозволених до включення
до податкової знижки, визначено у п. 166.3 ст. 166 Податкового кодексу України.
До даного переліку включається:
- частина суми процентів, сплачених таким платником податку за користування іпотечним
житловим кредитом, що визначається відповідно до статті 175 Податкового кодексу України;
- сума коштів або вартість майна, переданих платником податку у вигляді пожертвувань або
благодійних внесків неприбутковим організаціям, які на дату перерахування (передачі) таких
коштів та майна відповідали умовам, визначеним пунктом 133.4 статті 133 цього Кодексу щу
розмірі, що не перевищує 4 відсотки суми його загального оподатковуваного доходу такого
звітного року;
- сума коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти для компенсації
вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або
члена його сім'ї першого ступеня споріднення, який не одержує заробітної плати. Така сума не
може перевищувати розміру доходу, визначеного в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту
169.4 статті 169 Податкового кодексу України, в розрахунку на кожну особу, яка навчається, за
кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року;
- сума витрат платника податку на сплату страхових платежів (страхових внесків, страхових
премій) та пенсійних внесків, сплачених платником податку страховику-резиденту,
недержавному пенсійному фонду, банківській установі за договорами довгострокового
страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом з
недержавним пенсійним фондом, а також внесків на банківський пенсійний депозитний
рахунок, на пенсійні вклади та рахунки учасників фондів банківського управління як такого
платника податку, так і членів його сім'ї першого ступеня споріднення, які не перевищують (у
розрахунку за кожний з повних чи неповних місяців звітного податкового року, протягом яких
діяв договір страхування):
а) при страхуванні платника податку або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним
фондом платника податку, або на банківський пенсійний депозитний рахунок, пенсійний вклад,
рахунок учасника фонду банківського управління чи за їх сукупністю - суму, визначену в абзаці
першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 Податкового кодексу України (у 2016 році –
1930 грн.);
б) при страхуванні члена сім'ї платника податку першого ступеня споріднення або за
пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, або на банківський пенсійний
депозитний рахунок, пенсійний вклад, рахунок учасника фонду банківського управління на
користь такого члена сім'ї чи за їх сукупністю - 50 відсотків суми, визначеної в абзаці першому
підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 Податкового кодексу України, в розрахунку на
кожного застрахованого члена сім'ї (у 2014 році – 965 грн.);
- сума витрат платника податку на:

а)оплату допоміжних репродуктивних технологій згідно з умовами, встановленими
законодавством, але не більше ніж сума, що дорівнює третині доходу у вигляді заробітної
плати за звітний податковий рік;
б) оплату вартості державних послуг, пов'язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату
державного мита;
- сума коштів, сплачених платником податку у зв'язку із переобладнанням транспортного
засобу, що належить платникові податку, з використанням у вигляді палива моторного
сумішевого, біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу, інших видів біопалива;
- сума витрат платника податку на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного
житла, визначеного законом, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового
кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним.
Нагадуємо, для реалізації платниками податку права на податкову знижку строк подання
декларації до 31 грудня 2016 року.

Якщо суд скасував рішення митниці щодо коригування митної
вартості
У разі незгоди з рішенням митних органів щодо визначення митної вартості або митного
оформлення, декларант (суб'єкт господарювання) може оскаржити ці рішення у судовому
порядку. Якщо у рішенні суду буде констатована хибність рішень чи дій митних органів, які
зумовили помилкову або надмірну сплату сум митних платежів, ці платежі повертаються
декларанту в порядку і на умовах, встановлених у статті 301 Митного кодексу, статті 43
Податкового кодексу і статті 45 Бюджетного кодексу на підставі його заяви, складеної у
довільній формі, яка підписується керівником і головним бухгалтером суб'єкта господарської
діяльності або фізичною особою із зазначенням причин повернення коштів, напрямом їх
перерахування та відповідним пакетом документів.
Відповідні підрозділи митниці, яка здійснювала оформлення митної декларації, перевіряють
обґрунтованість повернення заявлених сум. За умови відсутності передбачених
законодавством підстав для неповернення таких коштів, готується висновок про повернення з
Державного бюджету України надмірно сплачених митних платежів, який передається для
виконання відповідному органу Казначейства. На підставі отриманого висновку орган
Казначейства здійснює повернення декларанту помилково або надміру сплачених сум митних
платежів у місячний термін з дня прийняття висновку.

Вартість нагород не оподатковується ПДФО
Вартість нагород не включається до розрахунку загального
оподатковуваного доходу, відповідно - не оподатковується ПДФО.

місячного

(річного)

Перелік доходів, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу, та не оподатковуються податком на доходи фізичних осіб (далі –
ПДФО), міститься у статті 165 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI із змінами
та доповненнями (далі – Кодекс).
Отож, відповідно до підпункту 165.1.38 пункту 165.1 статті 165 Кодексу не оподатковуються
ПДФО вартість орденів, медалей, знаків, кубків, дипломів, грамот та квітів, якими
відзначаються працівники, інші категорії громадян та/або переможці змагань, конкурсів.

Податок на прибуток, що підлягає сплаті, зменшується на суму
нарахованого за звітний період податку на нерухоме майно
Відповідно до п.п.266.1.1 п.266.1 ст.266 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року
№ 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платниками податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки, є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є
власниками житлової та/або нежитлової нерухомості.
Базою оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є загальна
площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток (п.п.266.3.1
п.266.3 ст.266 ПКУ).

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачується за місцем
розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з
положеннями Бюджетного кодексу України (п.п.266.9.1 п.266.9 ст.266 ПКУ).
Згідно з п.п.134.1.1 п.134.1 ст.134 ПКУ об’єктом оподаткування податком на прибуток
підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається
шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування
(прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів
фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень р. ІІІ ПКУ.
При цьому, з урахуванням п. 18 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 № 318, податок на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відноситься до адміністративних витрат та
враховується при визначенні фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку).
Крім того, п.137.6 ст.137 ПКУ визначено, що податок на прибуток, що підлягає сплаті до
бюджету платниками податку, зменшується на суму нарахованого за звітний період податку на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до ст. 266 ПКУ щодо об’єктів
нежитлової нерухомості.
Якщо платник податку на прибуток у звітному періоді не отримав прибутку, або сума податку
на прибуток менша за суму податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
залишок суми такого податку, не врахований у зменшення податку на прибуток поточного
періоду, не переноситься на зменшення податку на прибуток наступних податкових (звітних)
періодів.
Роз’яснення надано ДФС України в Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі в
підкатегорії 102.20.

Звіти про обсяги реалізації підакцизної продукції в роздрібній
мережі можна подати online
Представники бізнесу, котрі здійснюють торгівлю підакцизною продукцією, зокрема реалізують
алкогольні напої та тютюнові вироби в роздріб, отримали можливість подавати звіти в режимі
online.
Зокрема, як повідомляє веб - портал ДФС України, з метою створення комфортних умов для
платників в електронному сервісі «Електронний кабінет платника» (оновлена версія)
доопрацьовано режим «Введення звітності» в частині надання можливості платникам
підготувати, заповнити та надіслати Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних
напоїв у роздрібній мережі (форма 1-РА (місячна)) та Звіт про обсяги придбання та реалізації
тютюнових виробів у роздрібній мережі (форма 1-РТ (місячна)).
«ДФС цілеспрямовано працює над тим, щоб платники податків мали можливість подавати всі
визначені звітні документи максимально швидко та з мінімальними витратами часу на
виконання податкових зобов’язань. Одне з останніх впроваджень – доопрацювання режиму
«Введення звітності», яке дозволяє представникам підприємництва, які реалізують алкогольні
напої та цигарки в роздрібній мережі, подавати щомісячні звіти без візиту до податкового
інспектора. Це черговий крок ДФС, покликаний спростити умови діяльності бізнесу та
запровадити сучасні інформаційні технології в процес обслуговування платників податків», зазначає начальник Головного управління ДФС у Волинській області Світлана Савчук.
Як підкреслила керівник волинських фіскалів, переваги та зручність роботи в «Електронному
кабінеті платника» вже оцінили чимало представників волинського бізнесу. Навіть ті з
платників, які ще не подають звіти, мають чудову нагоду уточнити інформацію про ставки
податків, заборговані платежі, терміни сплати тощо саме завдяки цьому електронному сервісу.
Фахівці ГУ ДФС Волині просять платників взяти до уваги, що заповнення форм звітів
здійснюється з використанням кодів продукції та кодів адміністративно-територіальних
одиниць відповідно до вимог наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2016 року
№49 «Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і
тютюнових виробів та порядків їх заповнення».

Звіт за формою 1-РА складається окремо за кожний місяць та до 10 числа місяця, що настає
за звітним, подається до органів ДФС за основним місцем обліку суб’єкта господарювання.
Звіт за формою 1-РТ складається окремо за кожний місяць та до 10 числа місяця, що настає
за звітним, подається до органів ДФС за місцем реєстрації суб’єкта господарювання.
Нагадуємо,
що
вхід
до
оновленого
кабінету
здійснюється за
адресою: http://cabinet.sfs.gov.ua, а також через офіційний веб-портал ДФС.
Вхід до особистого кабінету здійснюється при наявності електронного цифрового підпису (далі
- ЕЦП), зокрема безкоштовно ЕЦП можна отримати в АЦСК Інформаційно - довідкового
департаменту ДФС (http://acskidd.gov.ua/).

ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ НА ПРИБУТОК ВСТУПНИХ ВНЕСКІВ
ЧЛЕНІВ КООПЕРАТИВУ
Державна фіскальна служба України листом від 08.09.2016 р. N 19390/6/99-99-15-02-02-15
надала роз’яснення щодо оподаткування податком на прибуток вступних внесків членів
кооперативу.
Правовий статус ЖБК визначається Цивільним кодексом України від 16.01.2003 N 435-IV, із
змінами та доповненнями, і Законом України від 10 липня 2003 року N 1087-IV "Про
кооперацію", із змінами та доповненнями (далі - Закон N 1087).
Згідно зі ст. 6 Закону N 1087 кооператив створюється внаслідок об'єднання фізичних та/або
юридичних осіб на основі членства для спільної господарської та іншої діяльності з метою
поліпшення свого економічного стану.
Відповідно до завдань та характеру діяльності кооперативи поділяються на виробничі,
обслуговуючі та споживчі. За напрямами діяльності кооперативи можуть бути житловобудівельними.
Кооператив відповідно до свого статуту самостійно визначає основні напрями діяльності,
здійснює її планування. Кооперативи надають послуги своїм членам, не маючи на меті
одержання прибутку (ст. 23 Закону N 1087).
Згідно з пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Кодексу неприбутковим підприємством, установою та
організацією є підприємство, установа та організація (далі - неприбуткова організація), що
одночасно відповідає таким вимогам:
утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність
відповідної неприбуткової організації;
установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх
частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої
праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних
з ними осіб;
установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим
організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення
юридичної особи (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);
внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі Реєстр) (пп. 133.4.1 п.133.4 ст. 133 Кодексу).
Обов'язковою умовою для неприбуткових організацій є використання своїх доходів (прибутків)
виключно для фінансування видатків на своє утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та
напрямів діяльності, визначених установчими документами (пп. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133
Кодексу).
Слід зазначити, що 16 липня 2016 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України
від 13 липня 2016 N 440 "Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ
та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та
виключення з Реєстру" (далі - Порядок).
До неприбуткових організацій, що відповідають вимогам п. 133.4 ст. 133 Кодексу і не є
платниками податку, зокрема можуть бути віднесені житлово-будівельні кооперативи (з

першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому відповідно до закону здійснено
прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку і такий житловий
будинок споруджувався або придбавався житлово-будівельним (житловим) кооперативом) (пп.
133.4.6 п. 133.4 ст. 133 Кодексу).
Отже, утворені згідно із Законом N 1087 та внесені до Реєстру ЖБК не сплачують податок на
прибуток з будь-яких доходів, отриманих ними у межах статутної діяльності, за умови, що такі
доходи (прибутки) використовуються такими неприбутковими організаціями виключно для
фінансування видатків на їх утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів
діяльності, визначених її установчими документами (пп. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Кодексу), та не
здійснюється розподіл доходу серед засновників (учасників), членів такої організації,
працівників, членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.
Установи та організації, які не відповідають вимогам п. 133.4 ст. 133 Кодексу, є платниками
податку на прибуток на загальних умовах і подають фінансову і податкову звітність та
сплачують податок на прибуток у порядку, встановленому розділом III Кодексу.
Згідно з п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із
джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування
(збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку),
визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на
різниці, які виникають відповідно до положень розділу III "Податок на прибуток підприємств"
Кодексу.
Розділом III "Податок на прибуток підприємств" Кодексу не передбачено коригування
фінансового результату до оподаткування на різниці з операцій щодо внесення вступних
внесків членів кооперативу.

Скористайтесь можливістю отримати податкову знижку
Право на податкову знижку мають громадяни, які протягом 2015 року отримували дохід у
вигляді заробітної плати, сплачували податок на доходи фізичних осіб та понесли витрати:
- на навчання закладам освіти за себе або членів сім’ї першого ступеня споріднення;
- у вигляді сплати процентів за користування іпотечним житловим кредитом;
- на оплату вартості державних послуг, пов’язаних з усиновленням дитини;
- на будівництво (придбання) доступного житла;
- на переобладнання транспортного засобу, у зв‘язку з використанням біопалива;
- інші.
Повний перелік витрат, які включаються до податкової знижки, зазначено у статі 166
Податкового кодексу України.
Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються
платником податку у декларації про майновий стан і доходи за 2015 рік, яку необхідно подати
до податкової інспекції за місцем проживання (реєстрації в паспорті) до 31 грудня 2016 року.
Якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним, не скористався
правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке
право на наступні податкові роки не переноситься.

Підприємці – платники єдиного податку з обсягом доходу понад 1
мільйон гривень мають застосовувати РРО з 1 жовтня
Нагадуємо, Податковим кодексом України передбачено, що у разі перевищення в
календарному році обсягу доходу понад 1 мільйон гривень для платника єдиного податку II та
III груп (фізичної особи-підприємця) незалежно від обраного виду діяльності застосування
реєстратора розрахункових операцій є обов’язковим(п.296.10 ст.296 ПКУ).

Застосування реєстратора розрахункових операцій розпочинається з першого числа першого
місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується у всіх
наступних податкових періодах протягом дії свідоцтва платника єдиного податку.
Тобто, з 1 жовтня платники єдиного податку ІІ та III групи (фізичні особи-підприємці), обсяг
доходу яких за І півріччя склав понад 1 мільйон гривень, зобов’язані при здійсненні своєї
господарської діяльності застосовувати РРО або перейти на використання виключно
безготівкових розрахунків.

Працює електронний сервіс фіскальної служби «Управління ЕЦП»
Такий сервіс надає можливість керівнику підприємства вносити до системи подання
документів в електронному вигляді інформацію щодо посилених сертифікатів відповідальних
осіб та самостійно визначити термін, на який відповідальній особі надається право підпису
податкових документів (в межах строку дії сертифікату такої відповідальної особи). Також в
повідомленні може бути надана інформація щодо нового сертифіката керівника (до закінчення
строку дії попереднього сертифікату) або бухгалтера.
Для формування та подання платниками інформації щодо Електронного цифрового підпису в
електронному вигляді до автоматизованої системи «Єдине вікно подання електронної
звітності» розроблено новий електронний формат Повідомлення за кодом J391102.
Повідомлення про реєстрацію електронного цифрового підпису формується та
надсилається платником податків для виконання на адресу Інформаційного порталу органів
ДФС України у випадках:
- введення нової посади з наданням права ЕЦП податкових документів у електронному
вигляді;
- призначення на посаду, що передбачає право ЕЦП податкових документів у
електронному вигляді, нового співробітника;
- заміна існуючого сертифікату відкритого ключа.
До Повідомлення додаються сертифікати відповідальних осіб, зазначених у Повідомленні, та
таке Повідомлення підписується ЕЦП цих відповідальних осіб.
В Повідомленні при внесенні записів про осіб, якім надано право ЕЦП, можна задавати
виключно три типи підпису:
„директор” – для директора та заступника директора;
„бухгалтер” – для бухгалтера та заступника бухгалтера;
„підпис податкових накладних” – для осіб, яким надано право підпису податкових накладних.
При формуванні Повідомлення допускається зазначати у ньому декількох осіб.
Всі реквізити Повідомлення обов’язкові для
Повідомлення для виконання не приймається.

заповнення.

У

випадку

їх

відсутності

Сформоване Повідомлення обов’язково підписується керівником електронним
цифровим підписом, сертифікат якого на момент отримання Повідомлення вже наявний
у системі подання документів в електронному вигляді як діючий сертифікат керівника
платника податків.

Договір про визнання електронних документів укладається
платником податків з органом ДФС лише один раз
З метою покращення сервісного обслуговування платників при поданні податкових документів
в електронній формі Державною фіскальною службою України доопрацьовано електронний
сервіс «Реєстрація договорів про визнання електронних документів».
Договір про визнання електронних документів укладається відповідно до положень Порядку
підготовки та подання податкової звітності в електронному вигляді, яка надсилається
засобами телекомунікаційного зв’язку, затвердженого наказом ДПА України від 10.04.2008
№ 233.
ДФС спрощено процес укладання Договорів про визнання електронних документів з
територіальними органами ДФС, а саме, починаючи з 25 листопада 2015 року, платником
податків укладається один Договір з територіальним органом ДФС за основним місцем обліку.

До Договору додаються посилені сертифікати відкритих ключів.
Для формування та подання Договору розроблено новий електронний формат за
кодом J1391004.
Договір з органом ДФС за неосновним місцем обліку не укладається.

Державне мито за посвідчення спадкового договору становить
1% від суми договору
За спадковим договором одна сторона (набувач) зобов’язується виконувати розпорядження
другої сторони (відчужувача) і в разі його смерті набуває право власності на майно
відчужувача.
Спадковий договір укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню.
За нотаріальне посвідчення державним нотаріусом договорів відчуження житлових будинків,
квартир, кімнат, дач, садових будинків, гаражів, інших об’єктів нерухомого майна, що
перебувають у власності громадянина, який здійснює таке відчуження, а також за посвідчення
інших договорів, що підлягають оцінці, справляється державне мито.
Розмір державного мита при нотаріальному посвідченні спадкового договору становить 1% від
суми договору, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, що діє
на день сплати.
Зазначена норма передбачена ст. 1302, ст. 1304 Цивільного Кодексу України та п. 3. ст. 3
Декрету КМУ від 21.01.1993 №7-93 ”Про державне мито”.

Особливості застосування валютних курсів при нарахуванні
митних платежів
Для цілей здійснення митних формальностей щодо товарів і транспортних засобів
комерційного призначення застосовується офіційний курс валюти України до іноземної
валюти, встановлений Національним банком України, що діє на 0 годин дня подання митної
декларації, або дня здійснення митних формальностей, якщо вони здійснюються без подання
митної декларації ( ст. 3 Митного кодексу України).
Також, згідно ст. 39 Податкового кодексу України для цілей визначення податкових
зобов’язань зі сплати митних платежів застосовується офіційний курс валюти України до
іноземної валюти, встановлений Національним банком України, що діє на 0 годин дня подання
митної декларації, а у разі, якщо митна декларація не подається, - дня визначення податкових
зобов’язань.
При цьому, Ізюмська ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області нагадує, що обов’язок із сплати
митних платежів виникає:
1)
у
разі
ввезення
товарів
на
митну
територію
України;
2) при незаконному переміщенні товарів, що перебувають на території вільної митної зони
або на митному складі;
3)
у
разі
вивезення
товарів
з
митної
території
України:
4) після завершення митного оформлення товарів та їх випуску, якщо внаслідок перевірки
митної декларації чи за результатами документальної перевірки контролюючий орган
самостійно визначає платнику податків додаткові податкові зобов’язання.
Про виникнення обов'язку із сплати митних платежів йдеться в ст. 289 Митного кодексу
України.

Ставки державного мита при укладанні договорів продажу
рухомого майна між фізичними особами
Ставки державного мита за нотаріальні дії, вчинювані державними нотаріальними конторами
при укладанні договорів продажу рухомого майна за посвідчення договорів відчуження
транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, встановлюються в таких розмірах:
дітям, одному з подружжя, батькам - 1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян;

іншим особам - 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Державне мито за вищезазначені дії, сплачується за місцем розгляду та оформлення
документів і зараховується до бюджету місцевого самоврядування.
Зазначена норма передбачена п.п. 3 «г» ст. 3 Декрету КМУ від 21.01.1993 №7-93 «Про
державне мито».

До 31 грудня 2018 року діють нові ставки акцизного податку для
вживаних авто
1 серпня 2016 року набрав чинності Закон України № 1389 "Про внесення змін до підрозділу 5
розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку
ринку вживаних транспортних засобів" (далі – Закон №1389). Законодавчим актом підрозділ 5
розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України доповнено пунктом 15, згідно з
яким тимчасово, до 31 грудня 2018 року, встановлюються знижені ставки акцизного податку на
транспортні засоби, що були у використанні (залежно від виду транспортного засобу та
потужності його двигуна).
Норми Закону №1389 поширюються у випадку, якщо вживане авто ввозиться на територію
України не більше 1 разу на рік, та стосуються двох категорій осіб: які ввозять легкові
автомобілі для власного використання або ввозять легкові автомобілі на користь інших осіб. В
інших випадках знижені ставки акцизного податку не застосовуються.
При цьому Законом №1389 передбачено, що знижені ставки акцизного податку не
застосовуються для легкових автомобілів, якщо вони:
- мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом України та/або
визнаної державою-агресором по відношенню до України згідно із законодавством, або
ввозяться з території такої держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої території України,
визначеної такою згідно із законом України;
- вироблені до 1 січня 2010 року;
- ввозяться на митну територію України особою для власного використання або на користь
інших осіб за договорами купівлі-продажу, міни, поставки, дарування, комісії, доручення,
поруки, інших господарських та цивільно-правових договорів або за рішенням суду в кількості
понад один легковий автомобіль протягом календарного року.
Окрім того, у разі відчуження протягом 365 днів з дня реєстрації транспортних засобів, при
ввезенні яких були застосовані знижені ставки акцизного податку, платник податку
зобов’язаний сплатити акцизний податок за такі транспортні засоби за ставками,
встановленими ст. 215 Податкового кодексу України.

Що є базою оподаткування ПДФО для доходів в іноземній валюті
ГУ ДФС у Харківській області повідомляє, що відповідно до п. 164.3 ст. 164 розділу IV ПКУ при
визначенні бази оподаткування враховуються всі доходи платника податку, отримані ним як у
грошовій, так і не грошовій формах.
Згідно із п. 164.4 ст. 164 ПКУ під час нарахування (отримання) доходів, отриманих у вигляді
валютних цінностей або інших активів (вартість яких виражена в іноземній валюті або
міжнародних розрахункових одиницях), такі доходи перераховуються у гривні за валютним
курсом Національного банку України, що діє на момент нарахування (отримання) таких
доходів.
Враховуючи вищевикладене, базою оподаткування податком на доходи фізичних осіб для
доходів, які отримані платником податку в іноземній валюті, є ці доходи, що перераховані у
гривню за валютним курсом Національного банку України, який діяв на момент нарахування
(отримання) таких доходів.

Щодо порядку оподаткування податком на додану вартість
послуг страхових агентів

ГУ ДФС у Харківській області повідомляє, що відповідно до частини 1 статті 15 Закону України
"Про страхування", страхова діяльність в Україні може провадитися за участю страхових
посередників. Страховими посередниками можуть бути страхові або перестрахові брокери,
страхові агенти.Постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1996 року N 1523 "Про
порядок провадження страхової діяльності страховими посередниками" визначено, що
агентська діяльність - діяльність суб'єктів підприємницької діяльності, уповноважених діяти від
імені та на підставі доручення одного або більше страховиків, щодо рекламування,
консультування, пропонування страхувальникам страхових послуг та проведення роботи,
пов'язаної з укладенням та виконанням договорів страхування (підготовка і укладення
договорів страхування, виконання робіт з обслуговування договорів), у тому числі оформлення
всіх необхідних документів для своєчасної виплати страхових сум або страхового
відшкодування, а також здійснення цих виплат.
Договір про надання страхових агентських послуг (агентська угода) - письмова угода між
страховиком та страховим агентом, в якій визначаються права та обов'язки сторін щодо
порядку укладення, обслуговування та виконання договорів страхування, порядок внесення
страхових платежів, умови здійснення взаєморозрахунків між ними, відповідальність сторін за
невиконання або неналежне виконання умов зазначеної угоди, інші умови за згодою сторін.
Відповідно до пункту 185.1 статті 185 ПКУ, об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників
податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких розташоване на митній території
України, відповідно до статті 186 ПКУ.
Згідно з пунктом 188.1 статті 188 ПКУ база оподаткування операцій з постачання
товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням
загальнодержавних податків та зборів (крім акцизного податку на реалізацію суб'єктами
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, збору на обов’язкове державне
пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв'язку,
податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується
виробниками - суб'єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі
компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів
та еліксирів).
При цьому база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг не може бути нижче ціни
придбання таких товарів/послуг, база оподаткування операцій з постачання самостійно
виготовлених товарів/послуг не може бути нижче звичайних цін, а база оподаткування
операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової)
вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного
(податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку
необоротних активів - виходячи із звичайної ціни), за винятком:
- товарів (послуг), ціни на які підлягають державному регулюванню;
- газу, який постачається для потреб населення.
До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість
матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податків безпосередньо
покупцем або через будь-яку третю особу у зв’язку з компенсацією вартості товарів/послуг. До
складу договірної (контрактної) вартості не включаються суми неустойки (штрафів та/або пені),
три проценти річних та інфляційні, що отримані платником податку внаслідок невиконання або
неналежного виконання договірних зобов'язань.
До бази оподаткування включаються вартість товарів/послуг, які постачаються (за
виключенням суми компенсації на покриття різниці між фактичними витратами та
регульованими цінами (тарифами) у вигляді виробничої дотації з бюджету та/або суми
відшкодування орендодавцю - бюджетній установі витрат на утримання наданого в оренду
нерухомого майна, на комунальні послуги та на енергоносії), та вартість матеріальних і
нематеріальних активів, що передаються платнику податків безпосередньо отримувачем
товарів/послуг, поставлених таким платником податку.
Відповідно до підпункту 196.1.3 пункту 196.1 статті 196 ПКУ не є об'єктом оподаткування
операції з надання послуг із страхування, співстрахування або перестрахування особами, які
мають ліцензію на здійснення страхової діяльності відповідно до закону, а також пов'язаних з
такою діяльністю послуг страхових (перестрахових) брокерів та страхових агентів.

Згідно з пунктом 199.1 статті 199 ПКУ у разі якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги,
необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково - ні,
платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази
оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 ПКУ, та скласти не пізніше
останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати зведену податкову накладну в
Єдиному реєстрі податкових накладних на загальну суму частки сплаченого (нарахованого)
податку під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає частці використання таких
товарів/послуг, необоротних активів в неоподатковуваних операціях.
Відповідно до пункту 199.2 статті 199 ПКУ частка використання товарів/послуг, необоротних
активів в оподатковуваних операціях визначається у відсотках як відношення обсягів з
постачання оподатковуваних операцій (без урахування сум податку) за попередній
календарний рік до сукупних обсягів постачання оподатковуваних та неоподатковуваних
операцій (без урахування сум податку) за цей же попередній календарний рік. Визначена у
процентах величина застосовується протягом поточного календарного року.Розрахунок
(перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних
операціях відображається в додатку 7 до податкової декларації з ПДВ, форма якої
затверджена наказом МФУ від 28.01.2016 р. N 21 "Про затвердження форм та Порядку
заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 29.01.2016 р. за N 159/28289.
Отже, послуги страхових агентів з реалізації в інтересах страхових компаній договорів
страхування (полісів) не є об’єктом оподаткування податку на додану вартість, а агентська
винагорода, яка отримується страховим агентом від страхової компанії за надані послуги, не
включаються до бази оподаткування податком на додану вартість. При цьому, сума агентської
винагороди приймає участь в обрахунку частки використаних товарів / послуг необоротних
активів в оподатковуваних операціях, та відображається у додатку 7 до податкової декларації
з податку на додану вартість.

На Харківщині викрито виробництво контрафактного пального.
Вилучено ТМЦ вартістю понад 11 млн. грн.
Працівниками податкової міліції Харківської області в рамках проведення операції „Акциз2016” та розслідування кримінального провадження за ст.204, ст.212 КК України припинено
діяльність потужного незаконного виробництва контрафактного пального, а також ліквідовано
«схему» його реалізації.
Встановлено, що службовими особами одного з підприємств області на власних виробничих
потужностях організовано діяльність з незаконного виробництва, зберігання та реалізації
контрафактного пального. У подальшому вказане пальне реалізовувалось підприємствам
Харківської та сусідніх областей.
На підставі ухвал суду проведено обшуки на виробничих територіях, у місцях зберігання та
реалізації контрафакту.
За результатами обшуків з незаконного обігу вилучено 140 тонн рідини з характерним запахом
бензину (3 млн. 100 тис. грн.), 48 тонн рідини з характерним запахом ДП (952 тис. грн.),
вантажний автомобіль „Рено” з цистерною (780 тис. грн.), яким здійснювалось
транспортування ПММ і обладнання, що забезпечує масове виробництво пально-мастильних
матеріалів (6 млн. 200 тис. грн.), комп’ютерну техніку та фінансово-бухгалтерську
документацію.
Загальна орієнтовна вартість вилучених ТМЦ складає 11 млн. 32 тис. гривень.
Слідчі дії тривають.

Роман Насіров: У 2016 році митниці ДФС спрямували на ремонт
доріг більше 850 млн гривень
Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров розповів про результати
реалізації експерименту на митниці, спрямованого на модернізацію інфраструктурних об’єктів.
«Митниці Волинської, Одеської, Чернівецької, Львівської областей та міста Києва, які беруть
участь у «дорожньому експерименті», за вісім місяців 2016 року спрямували на реконструкцію
та ремонт доріг 854 млн грн», - повідомив очільник відомства.

«Результати експерименту засвідчують, що подібна ініціатива є ефективною та має хороші
перспективи», - наголосив посадовець.
Роман Насіров нагадав, що з вересня в Україні реалізується безпрецедентний експеримент,
спрямований на розвиток інфраструктури зазначених регіонів, - 50% від суми перевиконання
щомісячних планових митних платежів направляється у спеціальні фонди відповідних
регіональних бюджетів. Пілотний проект торкнувся спочатку Одеської, Волинської, Львівської
та Чернівецької областей, а в січні цього року до нього приєднався Київ.
«Найбільшу ефективність у цьому році продемонстрували Київська міська, Львівська та
Чернівецька митниці – за січень-серпень на ремонт доріг було спрямовано відповідно 313 млн
грн, 283 млн грн та 158 млн грн», - зазначив Голова ДФС.
Загалом, з початку експерименту до спеціальних фондів на поточний ремонт автомобільних
дорігспрямовано більше 1,4 млрд грн.

Роман Насіров: За зниженими ставками акцизу розмитнено
більше 6 тисяч автомобілів
Після набуття чинності закону, який передбачає зниження ставок акцизного збору на вживані
транспортні засоби, було розмитнено більше 6 тисяч імпортних автомобілів з преференцією
по акцизу «172». Про це заявив Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров.
«З моменту набуття чинності закону України №1389 про тимчасове зниження ставки акцизу на
вживані автомобілі процедуру розмитнення за новими правилами вже пройшли 6008 вживаних
автомобілів. Загальна сума коштів, сплачених за розмитнення цих транспортних засобів –
майже 270 млн гривень», - зазначив Роман Насіров.
Він також нагадав, що знижені ставки акцизного збору розповсюджується на транспортні
засоби, виготовлені після 1 січня 2010 року, та діятимуть до 31 грудня 2018 року. Нормами
Закону №1389 встановлено, що знижені ставки акцизного податку не застосовуються якщо
легкові автомобілі мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом
України та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України згідно із
законодавством, або ввозяться з території такої держави-окупанта (агресора) та/або з
окупованої території України, визначеної такою згідно із законом України.

Мирослав Продан: Інформаційно-технологічне удосконалення –
один з кроків реформування митниці
За рахунок удосконалення інформаційно-технологічної бази та обладнання, необхідного для
проведення ефективної митної реформи, будуть зменшені прояви корупції. Як повідомив в.о.
заступника Голови ДФС Мирослав Продан, про це йдеться у звіті моніторингової місії Митної
та прикордонної служби США.
«Рекомендації фахівців США в цій галузі передбачають збільшення можливостей для
забезпечення виконання митного законодавства та зменшення впливу людського фактору на
митні процеси», - зазначив Мирослав Продан.
У звіті зазначається, що існуюча митна ІТ-система потребує удосконалень, у т.ч. залучення
додаткового персоналу для належного функціонування ІТ-системи сучасного зразка.
«Передбачено й подальший розвиток системи єдиного вікна для подання всієї документації,
необхідної для експорту та імпорту, яка забезпечує низку можливостей для прийняття рішень
в режимі реального часу і зменшує можливості для корупції», - підкреслив Мирослав Продан.
Фундаментальну роль у проведенні таких удосконалень, як зазначено у звіті, відіграє збір
попередньої інформації про вантаж, що ввозиться на територію країни, шляхом
удосконалення системи обміну даними. Це дозволяє завчасно виявити імпортовані товари з
високим ступенем ризику і зібрати більше інформації про товари, що ввозяться на територію
України.
«Це також є ключовим компонентом ефективної системи управління ризиками, для якої Група
експертів з оцінювання рекомендує впровадити Систему цільового відбору вантажів ВМО та
Глобальну автоматизовану систему цільового виявлення (ATS-G). Ці системи, які Україна вже

впроваджує, дозволять завчасно проводити аналіз ризиків через повний спектр показників», повідомив Мирослав Продан.
Окрім удосконалення ІТ-технологій, експертами США також рекомендовано збільшення
кількості і поліпшення якості обладнання, у т.ч. неруйнівних скануючих систем.

ДФС готує інвестиційний проект на розбудову пунктів пропуску
на українсько-польському кордоні
Уряд планує виділити Державній фіскальній службі України кошти на фінансування Проекту з
розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску з
отриманого кредиту Уряду Польщі на умовах пов’язаної допомоги. Відповідний законопроект
направлено до Верховної Ради України.
Наразі фахівці ДФС готують інвестиційний план використання зазначених коштів.
Крім того, на найближчому засіданні Комісії з питань пунктів пропуску та прикордонної
інфраструктури українсько-польської Міжурядової координаційної ради буде розглянуто
питання щодо розширення мережі прикордонних пунктів пропуску на українсько-польському
державному кордоні.
Так, зокрема, передбачено відкриття нового пункту пропуску „Нижанковичі – Мальховичі” у
рамках Угоди у формі обміну нотами між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки
Польща про створення на українсько-польському державному кордоні міжнародного пункту
пропуску для автомобільного сполучення Нижанковичі – Мальховичі від 19.09.2012.

Представники ДФС та бізнес-спільноти Бельгії обговорили шляхи
залучення інвестицій в Україну
Ведення бізнесу в Україні, заходи ДФС у напрямі стимулювання підприємницької діяльності та
шляхи залучення в Україну інвестицій обговорювалися під час Бельгійсько-українського бізнесфоруму на тему: «Податковий та митний контроль: передова практика як ключ залучення
інвестицій та сприяння торгівлі». Участь у заході взяли представники ДФС, Посольства Бельгії,
Європейської Бізнес Асоціації та органів виконавчої влади України.
Представники фіскальної служби ознайомили присутніх з основними напрямами роботи
служби та планами стосовно покращення ведення бізнесу в Україні. Так, зокрема, за словами
директора департаменту адміністративно-судового оскарження та судового супроводження
ДФС Дмитра Донця, сьогодні в ДФС триває інституційна реформа, яка розроблена за
підтримки МВФ. Вона передбачає широкомасштабне запровадження електронних сервісів,
поліпшення якості обслуговування великих платників, збільшення податкових зборів,
удосконалення управління, боротьбу з корупцією, посилення податкового та митного аудиту,
модернізацію митного і податкового адміністрування та підвищення продуктивності.
Реалізація цих заходів, вважає посадовець, дозволить створити умови для ефективної роботи
сумлінного бізнесу в Україні та створить перешкоди у діяльності махінаторів та нечесних
підприємців.
Крім того, для залучення інвесторів в Україну в ДФС створено Офіс великих платників
податків, в якому обслуговування бізнесу здійснюється на високому рівні з урахуванням
потреб клієнтів. Для платників запроваджуються нові електронні сервіси та послуги, які
полегшують процеси звітування, отримання довідок та інших послуг.
Окремим блоком питань для обговорення стала митна тематика та новації у цій сфері.
Представників бельгійського бізнесу цікавили особливості реформування митниці, стан
функціонування автоматизованої системи «Єдине вікно», заходи, які служба вживає для
запобігання корупційних проявів на митницях.
Так, за словами директора департаменту організації митного контролю ДФС Олексія
Василенка, фахівці ДФС готують стратегію реформування митниці, яка базуватиметься на
рекомендаціях Міжнародного валютного фонду, іноземних експертів та донорів, зокрема,
моніторингової місії Митної та прикордонної служби США. Це буде низка поетапних кроків, які
включатимуть як внесення певних законодавчих змін, так і впровадження новацій в роботу
митниць, облаштування інфраструктури митних постів та запровадження нових сервісів для
платників тощо.

Посадовець також розповів, що для зручності користувачів в ДФС сьогодні працюють над
удосконаленням сервісу «Єдине вікно» та оперативно вирішують усі проблемні моменти, які
виникають під час його роботи.
«Це – новий продукт, який корисний і для бізнесу, і для держави. Це новація для всіх, а тому
ми зацікавлені в тому, щоб зробити його досконалим. Звісно, для цього потрібен час, але
спільно ми можемо зробити це», – зазначив Олексій Василенко.
Загалом, за принципом «єдиного вікна» вже оформлено понад 3 тис. митних декларацій.
За словами Олексія Василенка, «єдине вікно», а також запроваджена електронна черга під час
розподілу декларацій при оформлення товарів є одними із заходів з протидії корупції на
митницях. Крім того, виключенню корупційної складової сприятиме і робота мобільних груп,
яка стартувала з 5 вересня поточного року. Основним завданням учасників цих груп буде
протидія контрабанді на митному кордоні України.
Представники бізнес-спільноти Бельгії, у свою чергу, висловили свої пропозиції та відмітили
позитивну динаміку ДФС по удосконаленню податкового та митного законодавства.

Мирослав Продан: Співпраця України з сусідніми держави
посилить боротьбу з контрабандою на кордоні
Виконуючий обов’язки заступника Голови ДФС Мирослав Продан взяв участь у зустрічі з
Генеральним директором Європейського офісу з питань боротьби з шахрайством
(EuropeanAnti-Fraud Office (OLAF) Джованні Кесслером та керівниками митних адміністрацій
Румунії та Молдови, яка відбулася в м. Албіца (Румунія).
Під час зустрічі сторони обговорили розвиток взаємодії ДФС з Європейським бюро з питань
боротьби із шахрайством (OLAF) та митними відомствами Румунії та Молдови у сфері
боротьби з митними правопорушеннями.
Мирослав Продан підкреслив важливість розширення співпраці між відомствами для
посилення боротьби з контрабандою та покращення роботи митних органів.
«Для нас дуже важливо залучення успішного досвіду інших країн у цій сфері. Ми аналізуємо
найкращі здобутки та напрацювання наших колег, аби адаптувати їх до наших реалій», підкреслив він.
Також Мирослав Продан разом з представниками Румунії та Молдови проаналізували спільні
заходи, які проводять служби у сфері боротьби з незаконним переміщенням тютюнових
виробів через кордони держав. Зокрема, реалізацію «Оперативного плану по боротьбі з
незаконнім обігом тютюнових виробів - 2016», підписаного ДФС, Національним агентством
фіскального адміністрування Румунії та Митною службою при Міністерстві фінансів Республіки
Молдова.

«На даний момент незаконне переміщення тютюнових виробів є одним із
найпоширеніших порушень на кордоні з Молдовою та Румунією. В результаті подібних
правопорушень бюджет втрачає значну частку надходжень. Скоординована співпраця
України з сусідніми державами є ефективним способом вирішення цієї проблеми. Тому
наші країни об’єднані єдиною метою – покрашення митного контролю на кордонах та
захист фінансової безпеки держави», - підкреслив Мирослав Продан.

ДФС проведе опитування для оцінки якості обслуговування
Понад 1,3 млн платників податків оцінюватимуть якість обслуговування у службі. У рамках
створення сучасної системи обслуговування платників податків протягом жовтня 2016 року
ДФС за підтримки Німецького товариства з міжнародного співробітництва (GIZ) буде
проведено широкомасштабне опитування.
Це опитування дозволить ідентифікувати проблемні питання, які виникають при взаємодії
громадян з фіскальними органами, та оперативно вирішити їх. Отримані результати будуть
використані для підготовки плану дій з удосконалення сервісів ДФС, для навчання і мотивації
працівників, що повністю відповідає стратегії розвитку ДФС на 2016-2018 роки.

Опитування буде анонімним та добровільним. Усі відповіді залишаться конфіденційними і
будуть використані виключно в цілях опитування.
Результати опитування будуть оприлюднені на офіційному веб-порталі ДФС та сторінці ДФС у
Facebook одразу після їх опрацювання.
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В пункті пропуску «Гоптівка» в ході спільних оперативних заходів Харківської митниці ДФС та
УСБУ в Харківській області, за участю співробітників УВБ ГУ ДФС у Харківській області було
виявлено понад 11 кг речовини рослинного походження та 2 пневматичних пістолети.
Наркотичні засоби громадянин України намагався вивезти до Росії, приховуючи в
технологічних порожнинах свого авто.
За вказаним фактом складений протокол про порушення митних правил за частиною 1 статті
483 Митного кодексу України.

Під час обшуків у справі про ухилення від сплати податків
вилучено понад 3,4 млн. грн. готівки
Викрито схему ухилення від сплати податків посадовими особами підприємства, що здійснює
діяльність у сфері реалізації харчових домішок.
Встановлено, що службові особи вказаного підприємства протягом 2014-2016 років здійснили
ввезення на митну територію України з Китаю, Німеччини та Нідерландів харчових домішок на
суму понад 100 млн. грн, які надалі було реалізовано підприємствам реального сектору
економіки та частково за необліковану готівку суб'єктам господарювання, які не є платникам
ПДВ.
В подальшому службові особи відобразили в обліку безтоварні операції з продажу
імпортованих харчових домішок на адресу підприємств м. Києва та Київської обл., які мають
ознаки фіктивності.
На підставі ухвали суду проведено обшуки в офісі та на складах підприємства. Вилучено
понад 3,4 млн. грн. в т.ч. 46,6 тис. дол., сервери, ноутбук, чорнові бухгалтерські документи та
записи, а також документацію, в якій відображено реалізацію продукції фіктивним
підприємствам.
За вказаними фактами проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні,
розпочатому за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу
України за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами вказаного
підприємства.
Тривають слідчі дії.

Команда ДФС виборола перше місце серед силових структур у
«Гонці Нації»
Збірна команда Державної фіскальної служби України посіла перше місце у Всеукраїнських
змаганнях з бігу з перешкодами «Гонка нації» серед силових структур.
Змагання, в яких також брали участь представники ЗСУ, СБУ та МВС, проходили на
спеціальних трасах в Одесі. Учасникам довелося подолати 24 перешкоди, серед яких
переворот шин, 700 м дистанції бігу по воді, блоки, пеньки, канатні сходи, тунель із шин, канатгоризонт тощо.
У другому етапі змагань «Гонка нації «Забіг духу»», який відбувся у м. Буковель, учасникам
довелося долати вже збільшену дистанцію до 29 км з 28 перешкодами. Призові місця знову ж
таки посіли представники команди ДФС.

Загалом у змаганнях взяли участь понад тисячу учасників. До збірної команди ДФС увійшли
Євген Даніч, Олег Заверховський, Анатолій Троценко, Олексій Бугай та Артур Піддубняк, а
очолив її Сергій Зіневич. У загальному заліку серед спортсменів-професіоналів вони посіли
четверте місце.

Павло Дроняк: З початку року виявлено близько 105 тис.
найманих працівників, які працювали неофіційно
Протягом січня-серпня поточного року органами ДФС під час проведення документальних
планових та позапланових перевірок суб`єктів господарювання, які виплачували заробітну
плату та інші доходи фізичним особам, порушення податкового законодавства встановлено в
61 відс. перевірених платників. Про це розповів директор Департаменту податків і зборів з
фізичних осіб ДФС Павло Дроняк.
За його словами, порушникам донараховано до сплати до бюджетів близько 322 млн. грн.
податку на доходи фізичних осіб, 66 млн. грн. єдиного внеску та понад 8 млн. грн. військового
збору.
«Як свідчить практика роботи фіскальних органів, низка несумлінних керівників підприємств
завдають збитків державі, нехтуючи вимогами законодавства. Зокрема, виплачуючи заробітну
плату працівникам, посадові особи підприємств своєчасно не перераховують до бюджету
податок на доходи фізичних осіб. Крім того, вони використовують працю неоформлених
найманих працівників, які отримують зарплату «у конвертах» без жодних відрахувань до
бюджетів», – зазначив Павло Дроняк.
Так, наприклад, під час перевірки комунального підприємства Чернівецької області було
встановлено, що посадовці при виплаті заробітної плати своїм працівникам невчасно
перерахували до бюджету 3,2 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб. Подібне порушення
зафіксовано й на іншому підприємстві, керівники якого затримали сплату податку на суму 4
млн. грн.
За свої махінації порушникам довелося сплатити не лише заборговані суми податків, а й
штрафні санкції та пеню: 2,7 млн. грн. – першому підприємству та 2,1 млн. грн.. – другому.
Посадових осіб зазначених підприємств притягнуто до передбаченої законом відповідальності.
Посадовець також розповів, що з початку року за рахунок вжитих практичних заходів було
виявлено близько 105 тис. найманих осіб, праця яких використовувалась роботодавцями без
укладання трудових угод та без сплати податку та єдиного внеску. До бюджетів сплачено
понад 32 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб та понад 36 млн. грн. єдиного внеску.
Крім того, до державної реєстрації залучено близько 37 тис. громадян, які здійснювали
підприємницьку діяльність без реєстрації. До бюджету додатково сплачено понад 17 млн. грн.
податків.

Київське підприємство здійснило замах на відшкодування 38,7
млн. гривень безпідставно сформованого ПДВ
Працівниками податкової міліції м. Києва до ЄРДР внесено відомості про вчинення
кримінального правопорушення за ч.2 ст.15 та ч.5 ст.191 КК України за фактом порушення
чинного законодавства посадовими особами підприємства, що здійснює діяльність у сфері
оптової торгівлі зерном, необробленим тютюном, насінням i кормами для тварин.
Встановлено, що вказані особи у 2014 році безпідставно віднесли до складу податкового
кредиту суми ПДВ по операціях із придбання товарно-матеріальних цінностей у фермерського
господарства, які не підтверджені документально. Такі дії дали їм змогу скоїти замах на
відшкодування ПДВ з бюджету у сумі 38,7 млн. гривень.
Тривають слідчі дії.

М’ясопереробне підприємство ухилилося від сплати 3,5 млн. грн.
податків

У Київській області співробітники податкової міліції спільно з працівниками прокуратури
викрили незаконну діяльність посадовців одного з м'ясопереробних підприємств, які ухилилися
від сплати податків у особливо великих розмірах.
В рамках розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212 УК (умисне ухилення від
сплати податків) задокументовано факт ухилення вказаними особами від сплати податків на
суму 3,5 млн.грн.
Встановлено, що махінатори організували виробництво м'ясної продукції з її подальшою
реалізацією через торгові точки без відображення в обліку підприємства та сплати податків.
В результаті проведених шести обшуків було виявлено та вилучено майже 1,4 мільйона
гривень в національній та іноземній валюті, печатки підконтрольних підприємств, комп'ютерну
техніку, чорнові записи та документи, які підтверджують незаконну діяльність. На рахунках
заблоковано більше 340 тисяч гривень.
Окрім того, під час проведення слідчих дій встановлено факт незаконного та
несанкціонованого розміщення необладнаних скотомогильників, площею 200 квадратних
метрів. Прокуратурою області за вказаним фактом відкриті кримінальні провадження за ст.236
КК (порушення правил екологічної безпеки) і ч.1 ст.239 КК (забруднення або псування земель).
Слідчі дії тривають.

Роман Насіров: За 8 місяців до зведеного бюджету надійшло 475
млрд грн. податків
У січні-серпні 2016 року до зведеного бюджету надійшло майже 475 млрд гривень податків.
Про це під час засідання Уряду заявив голова Державної фіскальної служби України Роман
Насіров.
«Завдяки системному реформуванню Державної фіскальної служби збільшено надходження
до Зведеного бюджету України. У січні-серпні 2016 року до зведеного бюджету надійшло 474,9
млрд грн., тоді як у минулому році - 364,4 млрд грн. Таким чином, цьогорічний показник на
110,4 млрд гривень перевищує показник минулого року», - зазначив очільник відомства.
За словами Романа Насірова, за вісім місяців поточного року до загального фонду
держбюджету надійшло 382 млрд гривень, до місцевих бюджетів – майже 93 млрд гривень.
«За січень-серпень збільшено надходження платежів до місцевих бюджетів майже на 50% (на
30,2 млрд грн.) у порівнянні з відповідним періодом 2015 року», - додав Голова ДФС.

Роман Насіров: Завдяки впровадженню нових сервісів вдалося
покращити показники роботи ДФС
З червня 2015 року розпочато системні реформи ДФС, які було узгоджено з МВФ та схвалено
Урядом, та які фактично є дорожньою картою у стратегії реформування ДФС на 2 роки. Про це
повідомив Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров під час засідання
Уряду.
Він підкреслив, що серед найбільш важливих нововведень – електронізація сервісів,
спрощення та покращення умов ведення бізнесу.
Зокрема, з лютого 2016 року запрацював в оновленому вигляді Електронний кабінет платника
податків. Наразі кількість користувачів досягла 3,3 млн осіб. Крім того, в квітні цього року
запроваджена Система електронного адміністрування реалізації пального (СЕАРП). Кількість
платників акцизного податку з реалізації пального становить майже 4,5 тис.
«Основним результатом роботи Системи електронного адміністрування реалізації пального є
збільшення надходжень акцизного податку. Зокрема, за квітень-серпень 2016 року надійшло
18 млрд грн., що на 7,5 млрд грн. більше, ніж за аналогічний період минулого року», підкреслив очільник ДФС.
Серед інших важливих нововведень – запуск мобільних груп, Єдиного вікна на митниці,
спрощення митних процедур.

«За принципом «Єдиного вікна» з 1 серпня 2016 року оформлено понад 3500 митних
декларацій», - повідомив Роман Насіров.
Він також наголосив, що для створення найкращих умов для платників податків на території
України діє 460 центрів обслуговування платників, якими за 8 місяців 2016 року було надано
понад 20 млн послуг. Також відбувається реформа Офісу великих платників. Завдяки
реформуванню Офісу за 8 місяців поточного року до державного бюджету було сплачено
137,6 млрд грн.

Фізичні особи – платники сплатили 149 млн. гривень податку на
нерухоме майно
У поточному році податок на нерухоме майно сплатять понад 350 тис. фізичних осіб. Саме
такій кількості громадян нараховано суми податкових зобов’язань з податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки. Про це повідомив директор Департаменту податків і
зборів з фізичних осіб ДФС Павло Дроняк.
За його словами, платники сплатять до бюджету податок майже за 454 тис. об’єктів житлової
нерухомості, при цьому оподатковуються вони за ставками, визначеними у 2015 році.
Громадянам вручено понад 440 тисяч податкових повідомлень-рішень щодо сплати податку.
«Станом на 26 вересня до бюджету вже сплачено 149 млн. грн. податку на нерухоме майно.
Водночас до кінця року ми очікуємо надходження до бюджету понад 250 млн. грн. податку», –
зазначив Павло Дроняк.
Посадовець також нагадав, що у разі незгоди з визначеною у податковому повідомленні
сумою податку громадяни мають право звернутися до податкового органу за місцем реєстрації
та провести звірку даних. Однак зробити це вони мають протягом 60 днів з дня отримання
податкового повідомлення, адже по завершенню цього терміну за несплачений податок вже
нараховуватиметься пеня.
Звернутися до податкової інспекції повинні й ті особи, які проживають на території України,
але мають житлову нерухомість на території ВЕЗ «Крим». Вони зобов’язані задекларувати
таке майно для визначення загальної бази оподаткування та отримання пільги зі сплати
податку.

Тетяна Пажитнова: Кадрові підрозділи ДФС впроваджують нові
підходи до управління персоналом
Нові підходи до організації управління персоналом та реформування кадрової політики – такі
ключові питання практичного семінару для керівників кадрових підрозділів, про це повідомила
директор Департаменту кадрової політики та роботи з персоналом ДФС Тетяна Пажитнова,
яка модерувала захід.
«З метою вивчення актуальних проблем удосконалення управління персоналом та кадрового
менеджменту, впровадження нового законодавства з питань державної служби та обміну
досвідом Департамент кадрової політики та роботи з персоналом ДФС проводить практичний
семінар для керівників підрозділів», - зазначила керівник Департаменту.
Семінар відбувся на базі Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів (м.
Київ).
Участь у зазначеному заході взяли керівники кадрових підрозділів ГУ ДФС в областях, м. Києві
(у т.ч. ДПІ у м. Києві), митниць ДФС, Офісу великих платників податків ДФС, спеціалізованих
департаментів, а також представники Міністерства фінансів України та Національного
агентства України з питань державної служби.
«В умовах реорганізаційних змін та впровадження нового законодавства про державну
службу в органах ДФС проведення подібних заходів є дуже актуальним та важливим», наголосила Тетяна Пажитнова.
Під час семінару обговорювались актуальні аспекти кадрової політики в умовах провадження
нового законодавства про державну службу, здійснення дисциплінарного провадження
стосовно державних службовців, проведення конкурсів на державній службі, порядок
визначення та затвердження спеціальних вимог до претендентів категорій «Б» та «В» тощо.

Крім доповідачів від Департаменту та запрошених представників інших органів державної
влади активну участь у обговоренні брали практичні працівники підрозділів по роботі з
персоналом територіальних органів ДФС, зокрема, ГУ ДФС у Запорізькій, Полтавській,
Хмельницькій, Чернігівській та Дніпропетровській областях.
На думку керівника Департаменту кадрової політики та роботи з персоналом ДФС подібні
семінари повинні бути системними та регулярними, саме в такому випадку вони будуть
найбільш ефективними та корисними.

Очільник фіскальної служби регіону Микола Рибаков зустрівся з
майбутніми фахівцями ІТ- галузі
Керівництво та студентський актив Харківського комп’ютерно – технологічного коледжу
національного технічного університету «ХПІ» посадовець запросив в гості до Головного
управління фіскальної служби Харківської області. За невимушеною бесідою молодь та
головний податківець регіону обговорили багато важливих питань – і подальшу взаємодію, і
майбутнє фахівців –компьютерщиків, і створення умов для розвитку галузі.
Адже, як відзначив Микола Рибаков, інформаційні технології – відносно молода і досить
динамічн,а галузь економіки, із високою заробітньою платнею та великими перспективами.
Розвивається ця галузь швидкими темпами і в Україні. Харків – одне з міст-лідерів по розвитку
інформаційних технологій. Тут навчаються багато обдарованої молоді, працюють десятки ІТкомпаній, ІТ- асоціацій, є й ІТ- Сluster, який об’єднує декілька десятків компаній. Усі вони
впроваджують сотні проектів, а це в свою чергу – суттєві надходження до бюджету.
І з огляду на те, що ІТ- галузь залежить від людського капіталу – від талановитих працівників,
які постійно розвиваютьс,я, навчаються, долучаються до нових проектів, то їх становленню
необхідно приділяти саму пильну увагу. Зі свого боку фіскальна служба готова долучитися до
процесу виховання майбутніх фахівців як сумлінних платників податків та добропорядних
громадян своєї країни. З цією метою керівник ГУ ДФС у Харківській області пообіцяв
студентам коледжу допомогу найкращих фахівців податкової служби регіону, які проведуть
для них курс лекцій. А вже потім, по закінченню, обов’язково провести сумісний захід за
підсумками освітніх лекцій. ,
По закінченню зустрічі Микола Рибаков відзначив, що фіскальна служба робитиме все
можливе для розвитку галузі в регіоні, адже це, насамперед, сприятиме соціальноекономічному розвитку Харківщини, створенню робочих місць, втіленню цікавих інноваційних
проектів та добробуту її жителів. Посадовець побажав молоді успіхів в навчанні та пообіцяв
відвідати лекції, які незабаром розпочнуться в колледжі.

«Металевий» бізнес за невеликі гроші
В промисловій зоні Харкова податківці виявили підприємство з п’ятьма працівниками та
фізичну особу–підприємця з одним найманцем, які здійснювали «металевий» бізнес.
Виготовлення металевих конструкцій, оптова торгівля металом і металевими виробами - вся
ця діяльність здійснювалась з мінімальною кількістю робітників, які, в свою чергу, отримували
мінімальну зарплатню – 1 450 гривень.
Про все це у фіскальній службі дізналися, здійснивши доперевірочний аналіз господарської
діяльності та звітів, наданих до податкової інспекції.
Керівником інспекції, де знаходяться на обліку суб’єкти господарювання, було прийняте
рішення про проведення фактичної перевірки. За її результатами і підприємством, і
підприємцем оформлено на роботу 3 та 4 наймані особи відповідно.
У фіскальній службі регіону відзначають, що робота по легалізації робочих місць та
виплачених доходів громадянам, триває.

Керівник Харківської митниці ДФС Андрій Танцеров зустрівся з
представниками Європейської Бізнес Асоціації
На зустрічі також були присутні представники бізнесу Харківського регіону – члени ЄБА та
представники державних контролюючих органів в Харківській області.

Під час заходу обговорювались питання впровадження, практичного застосування та
проблемні питання, які виникають під час роботи митниці та інших контролюючих органів за
принципом «єдиного вікна».http://kh.sfs.gov.ua/data/material/000/196/268053/img/57e8e285b8a0a.jpg
Більшість з присутніх цікавились питанням, які ж переваги для бізнес-спільноти надає перехід
до роботи за принципом «єдиного вікна», а також висловлювали побажання щодо подальшого
вдосконалення роботи зазначеного механізму.
Андрій Танцеров зазначив, що тільки за допомогою конструктивного діалогу та взаємодії між
суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та контролюючими органами, можливе ефективне
запровадження в життя нововведеної системи.
Підсумком зустрічі стала домовленість про спільну підготовку пропозицій до Державної
фіскальної служби України щодо змін до митного законодавства із зазначеного питання.

Податковою міліцією Харківщини викрито канал постачання
смертельного фальсифікату
ДФС у Харківській області розслідується кримінальна справа за ст.204 ч.3 КК України за
фактом незаконного виготовлення, зберігання, збуту підакцизних товарів, що призвело до
отруєння людей.
На даний час задіяний весь особовий склад податкової міліції Харківської області.
Оперативно-розшукові та слідчі заходи здійснюються спільно з працівниками прокуратури,
СБУ, Національної поліції.
В ході зазначених дій проведено понад 10 невідкладних обшуків, допитано більше 30 осіб,
вилучається фальсифікована лікеро-горілчана продукція.
На даний час вже встановлені канали постачання недоброякісної сировини, яка спричинила
отруєння зі смертельними наслідками.
Слідчі дії тривають.

Більше 2 мільярдів гривень на користь держави виграли в судах
юристи фіскальної служби регіону
Як інформують в Головному управлінні фіскальної служби, з початку року юридичними
підрозділами розглянуто 487 справ на загальну суму 2,2 млрд. грн. Діяльність працівників
Феміди податкового відомства направлена, передусім, на захист економічних інтересів
держави та дотримання платниками усіх норм діючого законодавства.
Так, нещодавно ухвалою Харківського апеляційного адміністративного суду було відмовлено
в задоволенні позову фізичної особи про скасування податкового повідомлення-рішення зі
сплати транспортного податку в розмірі 25 тис. грн.
Транспортний засіб, який належить позивачу - автомобіль ВМW Х5, 2010 року випуску, з
об'ємом двигуна 4375 куб. см вперше зареєстровано 14.06.2013 року, а отже, в розумінні
приписів ст. 267 Податкового кодексу України, є об'єктом оподатковування.
Адже підпунктом 267.2.1 п. 267.2 ст. 267 Податкового кодексу України передбачено, що
об'єктом оподаткування є легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і мають об'єм
циліндрів двигуна понад 3000 куб. см.
Ставка податку, знов таки згідно Податкового кодексу, встановлюється з розрахунку на
календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль.
Тож здійснивши аналіз норм чинного законодавства та врахувавши фактичні обставини
справи, суди першої та апеляційної інстанцій дійшли висновку про безпідставність позовних
вимог громадянина.

Керівник фіскальної служби регіону Микола Рибаков разом з
бізнесом та громадськістю обговорили проблемні питання
Підприємці, представники громадських організацій, депутатського корпусу, засобів масової
інформації та керівництво фіскальної служби регіону і районних податкових інспекцій

зустрілися, щоб разом обговорити проблемні питання, які виникають під час діяльності
бізнесу.
Зареєструватися для участі в заході мав змогу кожен бажаючий, адже оголошення щодо його
проведення були і на сайті ГУ ДФС у Харківській області, і на власній сторінці «Facebook».
Захід відбувся за ініціативи начальника ГУ ДФС області Миколи Рибакова, який і запросив
підприємців до фіскальної служби на зустріч з податківцями.
«Неможливо вирішити проблему, коли ти не знаєш про неї. Такі зустрічі допомагають
нам з’ясувати причини виникнення спірних ситуацій, врегулювати їх, разом знайти
шляхи вирішення», - відзначив Микола Рибаков.
Зустріч відбувалась у форматі запитання-відповідь. Запрошені представники бізнесу та
громадськості мали змогу поставити запитання безпосередньо тому фахівцю, який відповідає
за цей напрямок роботи. А це і питання щодо реєстрації платником ПДВ, і роботи щодо
протидії податковим правопорушенням, і діяльності так званих «наливайок» та продажу
неліцензованих алкогольних напоїв тощо. Були пропозиції і щодо покращення обслуговування
платників. Пропонували присутні також розширити перелік функцій та послуг, які надає
сьогодні громадянам фіскальна служба, зокрема Центри обслуговування платників.
Податківець проінформував, що служба планує в подальшому переходити на електронне
спілкування, щоб повністю виключити людський фактор та уникнути корупції.
«Сьогодні державна фіскальна служба ламає стереотипи роботи. На перше місце
виходить сумлінний платник податків - підприємець, що дає роботу іншим людям і
своєчасно сплачує податки. Створити для нього сприятливі умови, зробити процедуру
сплати податків комфортною, забезпечити оперативність в отриманні адміністративних
послуг - головне завдання, яке стоїть перед податковою службою», -наголосив Микола
Рибаков.
В ході спілкування присутні отримали відповідь на усі питання, які їх хвилювали.
Керівник фіскального відомства відзначив, що такі заходи з бізнесом будуть проводитися
регулярно та запропонував присутнім визначитись із колом питань, які будуть винесені на
наступне обговорення. Також Микола Рибаков повідомив, що зокрема, наступна зустріч, на
прохання представників громади Куп’янська, відбудеться у цьому місті.
Наприкінці посадовець висловив впевненість, що сьогоднішня зустріч буде корисною і
плідною для кожного з присутніх – і представників бізнесу, і податківців, та ще раз наголосив
на важливості проведення таких заходів, в ході яких можна напряму дізнатися про проблеми,
які хвилюють харківських підприємців та вирішити їх.
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