Конотопська ОДПІ ГУ ДФС у Сумській області повідомляє:
«Чоловік» чи «жінка»?
Конотопська ОДПІ повідомляє, що Порядок формування реєстраційного номера облікової
картки платника податків визначається та затверджується ДФС на підставі відомостей, поданих
фізичною особою в Обліковій картці за формою N 1ДР.
Згідно п. 2. розділу ХІІІ Положення структура реєстраційного номера облікової картки
платника податків така:
XXXXXNNNNK, де:
XXXXX - порядковий номер реєстрації дня народження фізичної особи (для однієї дати народження
може бути надано два і більше порядкових номерів);
NNNN - порядковий номер Облікової картки;
K - контрольний розряд.
Як видно зі структури реєстраційного номера облікової картки платника податків, в ній
немає поняття «чоловічий» або «жіночий» номер.
Згідно п. 3 цього ж розділу при внесенні змін до даних, що вносяться до Державного реєстру з
Облікової картки за формою N 1ДР та/або Заяви про внесення змін до Державного реєстру фізичних
осіб – платників податків за формою N 5ДР, реєстраційний номер облікової картки платника
податків не змінюється.
Відповідно до п.12 статті 70 Кодексу реєстраційний номер облікової картки платника податків
використовуються органами державної влади та органами місцевого самоврядування, юридичними
особами незалежно від організаційно-правових форм, включаючи установи Національного банку
України, банки та інші фінансові установи, біржі, особами, які провадять незалежну професійну
діяльність, фізичними особами - підприємцями, а також фізичними особами в усіх документах, які
містять інформацію про об'єкти оподаткування фізичних осіб або про сплату податків, зокрема у
разі відкриття рахунків у банках або інших фінансових установах, а також у розрахункових
документах під час здійснення фізичними особами безготівкових розрахунків.
Відповідно п. 4 розділу ХІІІ Положення підтвердженням достовірності реєстраційного номера
облікової картки платника податків є документ - Картка платника податків, що засвідчує реєстрацію
фізичних осіб у Державному реєстрі, або дані про реєстраційний номер облікової картки платника
податків з Державного реєстру, внесені до паспорта громадянина України.
Відповідно п. 5 розділу ХІІІ Положення перевірку достовірності формування
реєстраційного номера облікової картки платника податків здійснює виключно ДФС.

Аліменти від нерезидента не оподатковуються
Конотопська ОДПІ повідомляє, що Законом України від 03 липня 2018 року №2477 «Про
внесення змін до Податкового кодексу України» (далі – Закон №2477) внесено зміни до п.п.165.1.14
п.165.1 ст.165 та п.п.166.3.3 п.166.3 ст.166
Податкового кодексу України.
Так, відповідно до нововведень, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу
платника податку на доходи фізичних осіб не включаються аліменти, що виплачуються платнику
податку згідно за рішенням суду або за добровільним рішенням сторін у сумах, визначених згідно із
Сімейним кодексом України, у тому числі аліменти, що виплачуються нерезидентом.
Також, до переліку витрат, дозволених до включення до податкової знижки, зокрема,
належать суми коштів, сплачених платником податку на користь вітчизняних закладів дошкільної,
позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти для
компенсації вартості здобуття відповідної освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї
першого ступеня споріднення.
Закон №2477 набрав чинності 28 липня 2018 року.

Сумські митники виявили на кордоні заборонені до переміщення предмети старовини
Митники Сумщини у пункті пропуску «Бачівськ» виявили іноземних правопорушників, які
намагались перевезти через український кордон заборонені до переміщення предмети.
Так, у громадянки Вірменії, яка їхала в якості пасажирки, знайдено книгу «Біблія» на
вірменській мові 1929 року видавництва. Також при проведенні митного контролю автомобіля
громадянина Російської Федерації виявлено заборонені до переміщення через митний кордон
предмети. У багажному відділенні автомобіля в коробці митники знайшли столовий посуд: вазу для
цукерок виготовлену в 1835 році, а також попільничку з зображенням двох корон, виготовлену з
металу білого кольору.
Відносно предметів встановлені обмеження до переміщення через кордон згідно з статтею
197 Митного кодексу України та п. 7 додатку № 1 інструкції, затвердженої наказом Мінкультури і
мистецтв України № 258 від 22.04.2002 року.
За даним фактом складено протоколи про порушення митних правил за ст. 471 Митного
кодексу України.
Батьки мають право отримати ідентифікаційний номер для неповнолітньої дитини
Часто громадяни звертаються до Центру обслуговування платників з проханням роз’яснити
порядок отримання карток платника податків для неповнолітньої дитини. Отже, фізична особа
незалежно від віку має право особисто або через уповноважену особу подати відповідному
фіскальному органу за місцем проживання заповнену Облікову картку за формою №1ДР, яка є
водночас заявою для реєстрації у Державному реєстрі. При цьому необхідно пред’явити документ,
який посвідчує особу.
Облікові картки фізичних осіб віком до 16 років або неповнолітніх осіб, які ще не мають
паспорт, подаються одним із батьків (усиновителем, опікуном, піклувальником) за наявності
свідоцтва про народження дитини та документа, що посвідчує особу одного із батьків (усиновителя,
опікуна, піклувальника).
Документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, надається протягом трьох
робочих днів з дня звернення до ДПІ за місцем проживання фізичної особи, або за місцем
отримання доходів, або за місцезнаходженням іншого об’єкта оподаткування.
Податкова міліція Сумщини вилучила 20 тонн фальсифікату
Фахівці фіскальної служби Сумської області під керівництвом прокуратури Сумської області
під час розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.204 КК України викрили групу осіб –
мешканців Шостки, які незаконно виготовляли підакцизні товари у промислових масштабах з
недоброякісної сировини, які становлять загрозу для життя і здоров’я людей.
Зловмисники промислово очищували концентрат протиобліднювальної рідини та
отримували сурогатний спирт, з якого в подальшому виготовляли алкогольні напої, вживання яких
могло спричинити тяжкі наслідки.
У якості замаскованих місць зберігання, переробки та накопичення «хіміки»
використовували складські приміщення на околиці Шостки. Реалізація фальсифікату здійснювалась
до різних регіонів України.
На початок проведення обшуку слідчими виявлено процес незаконного виготовлення
спиртовмісної рідини, зловмисників затримано «на гарячому» в ході «виробничого» процесу. За
наслідками проведених слідчих дій виявлено та вилучено майже 20 тисяч літрів спиртовмісної
сировини для виготовлення сурогатного алкоголю, а також обладнання для його перегонки та
вантажний автомобіль марки «Вольво», за допомогою якого здійснювалося переміщення незаконно
виготовлених підакцизних товарів. За попередньою оцінкою вартість вилученого складає близько 6
млн. гривень. Розслідування кримінального провадження триває.

