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Конотопська ОДПІ ГУ ДФС у Сумській області просить розмістити інформацію для
оприлюднення на Вашому вебсайті:
Від об’єднання роздрібного та основного акцизів місцеві бюджети лише виграють
ДФС пропонує включити роздрібний акциз на підакцизні товари, зокрема, пальне,
алкоголь і тютюн, до ставки основного податку. За таких умов значно покращиться
адміністрування сплати податків, а місцеві бюджети - лише виграють. Про це повідомив голова
Державної фіскальної служби України Роман Насіров.
“Ми пропонували і пропонуємо, і для горілчаних товарів, і для палива, у першу чергу, і
для табачних виробів перенести роздрібний акциз на основну ставку, а потім робити розподіл в
залежності від обсягів реалізації. Паливо,— це в першу чергу. Ми вважаємо, що це дуже просто
і зрозуміло, а місцеві бюджети будуть тільки більше отримувати від цього коштів.
Процес адміністрування податків покращиться, і це спростить роботу для роздрібних
мереж та для імпортерів— просто буде один раз сплачувати податок, а потім він буде
розподілятися в залежності, від обсягів реалізації,— сказав він.
За словами Романа Насірова, спрощення роздрібного акцизу сприятиме боротьбі з
тіньовим ринком пального та інших підакцизних товарів.
Митники Сумщини розповіли громадськості та бізнесу про нововведення
Cумська митниця ДФС прагне організувати обслуговування на митних постах області
настільки зручно, наскільки це дозволяють зробити інформаційні технології та кращий
європейський досвід.
– Ми націлені на подальше спрощення процедури адміністрування і сплати податків, а
також на створення максимально комфортних умов для діяльності спільного бізнесу, – говорить
Олександр Гуцал, начальник Сумської митниці ДФС. – Це – один із стратегічних напрямів
нашої діяльності.
Керівник митниці наголосив, що зі сторони контролюючого органу усі питання, які
можуть виникнути у процесі роботи, будуть усуватися швидко та ефективно для створення
максимальної зручності представникам бізнесу. Тому в листопаді 2016 року працівниками
Сумської митниці ДФС було проведено три зустрічі з громадськістю та суб’єктами
господарювання, під час яких обговорено реалізацію реформ у митній сфері. Ще дві зустрічі
було проведено на митних постах «Бачівськ» та «Конотоп» Сумської митниці ДФС.
Присутніми були різні суб’єкти господарювання: суб’єкти зовнішньо-економічної діяльності і
фізичні особи-платники податків і зборів. Митники розповіли про роботу «мобільних груп»,
обговорили механізм «Єдиного вікна», фото- і відеофіксацію, запровадження інституту
уповноваженого економічного оператора (УЕО) аналогічного тому, що функціонує в
Європейському Союзі.
Платники спрямували на підтримку армії понад 31 млн. гривень
У листопаді поточного року платниками податків зареєстрованими в Конотопській ОДПІ
сплачено до Державного бюджету 3,2 млн. гривень військового збору. Загалом Конотопською
ОДПІ з початку 2016 року, завдяки платникам податків до бюджету мобілізовано 31,4 млн. грн
цього збору, що перевищило встановлені ГУ ДФС у Сумській області завдання на 3,3 млн. грн.
та більше минулорічних надходжень на 8,4 млн. грн (збір за 11 місяців 2015 року складав
23,0 млн. гривень.)
Звертаємо увагу, що підтримка армії є обов’язком кожного громадянина України, а
платниками збору є фізичні особи - резиденти, які отримують доходи як з джерела їх

походження в Україні, так і іноземні доходи; фізичні особи - нерезиденти, які отримують
доходи з джерела їх походження в Україні та податкові агенти. Ставка збору становить 1,5
відсотків від об’єкта оподаткування.
Фізичних осіб-підприємців та керівників юридичних осіб, які використовують працю не
зареєстрованих осіб та виплачують зарплати в «конвертах», необхідно віднести до категорії
злочинців, оскільки вони у важкий для України час обкрадають джерело підтримання армії.
Залишився місяць, щоб скористатися правом на податкову знижку за 2015 рік
Конотопська ОДПІ нагадує, що право фізичних осіб (резидентів) – платників податку на
доходи фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, на податкову знижку
регламентується статтею 166 «Податкова знижка» Податкового кодексу України (далі – ПКУ).
Згідно з підпунктом 166.2.1 пункту 166.2 статті 166 ПКУ до податкової знижки
включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку
витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами
(квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями
договорів). При цьому, у зазначених документах обов’язково повинно бути відображено
вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання).
Нагадуємо, що перелік витрат, які дозволено включати до податкової знижки з
урахуванням відповідних обмежень до них, визначений пунктом 166.3 статті 166 ПКУ.
Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються
платником податку у річній податковій декларації про майновий стан і доходи (далі –
Декларація).
Для отримання податкової знижки за 2015 рік громадяни повинні надати до податкового
органу за своєю податковою адресою (місцем проживання фізичної особи, за яким вона
береться на облік як платник податку у контролюючому органі) Декларацію до кінця 2016 року
за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів від 02.10.2015 №859.
На що не впливає збільшення з 01.12.2016 розмірів мінімальної зарплати та
прожиткового мінімуму
Конотопська ОДПІ нагадує, що з 01.12.2016 зростають розміри мінімальної заробітної
плати та прожиткового мінімуму у порівнянні з чинним, встановленим з 01.05.2016. Так, з
01.12.2016 мінімальна заробітна плата у місячному розмірі становитиме 1600 грн (було
1550 грн.); прожитковий мінімум на одну особу у розрахунку на місяць становитиме 1544 грн
(було 1496 гривень).
Відповідно зросте прожитковий мінімум і для основних соціальних і демографічних груп
населення, а саме: для працездатних осіб – 1600 грн. (замість 1550 грн.); для осіб, які втратили
працездатність – 1247 грн. (замість 1208 гривень).
Нагадуємо, що від встановленого прожиткового мінімуму залежить і максимальна
величина зарплати, на яку нараховується єдиний соціальний внесок на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок). Таким чином, замість 36 250 гривень,
діючих на сьогодні, максимальна заробітна плата складатиме 40 000 гривень.
З 1 грудня поточного року змінюється і максимальний розмір бази нарахування єдиного
внеску, який становитиме 8 800 гривень (40 000 грн. х 22%) та 3 364 грн. (40 000 грн. х 8,41%)
за працівника – інваліда. Мінімальний єдиний внесок для фізичних осіб – підприємців з
01.12.2016 становитиме 352, 00 грн. (1600 грн. х 22%).
Поряд з цим, звертаємо увагу, що зміна розміру мінімальної зарплати і прожиткового
мінімуму не впливає на ті показники, що встановлюються залежно від їх розмірів на 1 січня
звітного податкового року. Це стосується, зокрема: ставки єдиного податку для 1 та 2 груп;
ставки податку на нерухоме майно; ставки збору за місця для паркування; розмір податкової
соціальної пільги; граничну норму добових витрат для відрядження.

