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Головне управління ДПС у Київській області повідомляє платників податків, що
помилково та/або надміру сплачені суми грошового зобов’язання підлягають поверненню
платнику, зокрема, відповідно до ст. 43 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), крім
випадків наявності у такого платника податкового боргу.

У разі наявності у платника податків податкового боргу, повернення помилково та/або
надміру сплаченої суми грошового зобов’язання на поточний рахунок такого платника
податків в установі банку або шляхом повернення готівковими коштами за чеком, у разі
відсутності у платника податків рахункув банку, проводиться лише після повного
погашення такого податкового боргу платником податків.

Обов’язковою умовою для повернення сум грошового зобов’язання є подання
платником податків заяви про таке повернення (крім повернення надміру утриманих
(сплачених) сум податку з доходів фізичних осіб, які розраховуються контролюючим
органом на підставі поданої платником податків податкової декларації за звітний
календарний рік шляхом проведення перерахунку за загальним річним оподатковуваним
доходом платника податку) протягом 1095 днів від дня виникнення помилково та/або
надміру сплаченої суми.
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Заява про повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань та
пені подається у довільній формі до територіального органу ДПС за місцем
адміністрування (обліку) помилково та/або надміру сплаченої суми протягом 1095 днів від
дня її виникнення, в якій зазначає напрям перерахування коштів: на поточний рахунок
платника податків в установі банку; на погашення грошового зобов’язання та/або
податкового боргу з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на
контролюючі органи, незалежно від виду бюджету; повернення у готівковій формі коштів
за чеком у разі відсутності у платника податків рахунка в банку.

У разі повернення надміру сплачених податкових зобов’язань з податку на додану
вартість, зарахованих до бюджету з рахунка платника в системі електронного
адміністрування ПДВ у порядку, визначеному п. 200 прим. 1.5 ст. 200 прим. 1 ПКУ, такі
кошти підлягають поверненню виключно на рахунок платника в системі електронного
адміністрування податку на додану вартість, а у разі його відсутності на момент
звернення платника із заявою на повернення надміру сплачених податкових зобов’язань
з ПДВ чи на момент фактичного повернення коштів – шляхом перерахування на поточний
рахунок платника податків в установі банку.

ГУ ДПС у Київській області

З 01 жовтня нові реквізитів небюджетних рахунків для зарахування коштів
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
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Головне управління ДПС у Київській області звертає увагу платників єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що з 01.10.2019 функціонувати
муть
нові
небюджетні рахунки 3719
за стандартом IBAN в АС «Є-Казна Доходи» для сплати єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, які відкриті на балансі
центрального апарату Казначейства (код банку – 899998).

Граничний термін використання існуючих рахунків по зарахуванню єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, які відкриті на балансі Головних
управлінь Казначейства в областях та м. Києві спливає 30.09.2019.

Починаючи з 01.10.2019 кошти, які сплачуватимуться платниками на старі рахунки по
зарахуванню єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування,
не будуть зараховуватись, а повертатимуться платникам, як нез’ясовані надходження.

ГУ ДКС звертає увагу, що рахунки 3719, відкриті на ім’я Головних управлінь ДФС, в
кінці операційного дня
30.09.2019 будуть заблоковані та 01.10.2019 закриті.
Кошти, що надійдуть на рахунки, відкриті на ім’я органів ДФС, будуть повернуті
платникам.

З новими рахунками для сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування платники Київщини можуть ознайомитись за посиланням:
https://kyivobl.tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/

ГУ ДПС у Київській області
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Переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, не
включеними до Переліку транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт
етиловий, забороняється

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що транспортні засоби, що
набули статусу акцизних складів пересувних, а також транспортні засоби, що
використовуються суб’єктом господарювання, який не є розпорядником акцизного
складу, для переміщення на митній території України власного пального або спирту
етилового для потреб власного споживання чи промислової переробки, повинні
обліковуватися в Переліку транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт
етиловий, створення та ведення якого забезпечується ДПСУкраїни -п.п.230.1.5 п.230.1
ст.230 Податкового кодексу України від (далі – ПКУ).

Включення/виключення транспортних засобів до/з Переліку транспортних засобів, що
переміщують пальне або спирт етиловий, здійснюється автоматично на підставі даних
акцизних накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних, або на
підставі заявок на переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами,
що не є акцизними складами пересувними, із зазначенням періоду переміщення такого
пального або спирту етилового, або на підставі митних декларацій при переміщенні
пального або спирту етилового митною територією України прохідним транзитом або
внутрішнім транзитом.

Переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не зазначені
в акцизних накладних, зареєстрованих у Єдиному реєстрі акцизних накладних (далі ЄРАН), складених на операції, при здійсненні яких переміщується пальне або спирт
етиловий у таких транспортних засобах, а також не зазначені у заявках на переміщення
пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами
пересувними, якінадіслані ДПС, забороняється.

У разі виявлення фактів переміщення пального або спирту етилового з використанням
транспортних засобів, що не зазначені в акцизних накладних, зареєстрованих у ЄРАН,
складених на операції, при здійсненні яких переміщується пальне або спирт етиловий у
таких транспортних засобах, або в заявках на переміщення пального або спирту
етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними,
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відповідні контролюючі органи тимчасово (до винесення рішення суду) вилучають такі
пальне або спирт етиловий та транспортні засоби з вільного обігу та подають відповідні
матеріали до суду для винесення постанови про їх вилучення в дохід держави
(конфіскацію)- абз.2 п.228.3 ст.228 ПКУ.

ГУ ДПС у Київській області

ФОП на загальній системі оподаткування від’ємне значення об’єкта
оподаткування угр. 9 розд. І додатка Ф2 до податкової декларації не відображає

Головне управління ДПС у Київській області звертає увагу фізичних осіб -підприємців,
що об’єктом оподаткування уФОПякі перебувають на загальній системі оподаткування є
чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом
(виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами,
пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи – підприємця- п.177.2
ст.177 ПКУ.

Остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік
здійснюється платником самостійно згідно з даними, зазначеними в річній податковій
декларації про майновий стан і доходи (далі – податкова декларація), з урахуванням
сплаченого ним протягом року податку на доходи фізичних осіб на підставі
документального підтвердження факту його сплати.

Пунктом 3 розд. IV Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий
стан і доходи, затвердженої наказом Міністерства фінансів України 02.10.2015 №859 зі
змінами та доповненнями визначено, що у графі 9 вказується сума чистого
оподатковуваного доходу, яка розраховується наступним чином: гр.4 «Сума одержаного
доходу» - гр. 5 «Вартість придбаних товарно-матеріальних цінностей, реалізованих або
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використаних у виробництві продукції» - гр.6 «Витрати на оплату праці та нарахування
на заробітну плату» - гр. 7 «Інші витрати, включаючи вартість виконаних робіт, наданих
послуг» - гр.8 «Амортизаційні відрахування».

Отже, фізична особа – підприємець на загальній системі оподаткування у гр. 9 «Сума
чистого оподатковуваного доходу» розд. І додатка Ф2 до податкової декларації
зазначає суму чистого оподатковуваного доходу, а у разі якщо за результатами
господарської діяльності отримано збиток, то гр. 9 розд. І додатка Ф2 до податкової
декларації прокреслюється.

При підготовці матеріалу використано загальнодоступний інформаційно-довідковий
ресурс ІДД ДПС України.

ГУ ДПС у Київській області
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