

Криворізька  південна ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області повідомляє

Криворізька південна об’єднана державна податкова інспекція ГУ ДФС у Дніпропетровській області  
вітає всіх мешканців та гостей міста Кривого Рогу  з  новорічними святами!
	В Новий рік бажаємо щастя, здоров’я та  добробуту. Дай Боже Вам любові і тепла, добра в сім'ї і затишку в оселі.  Нехай здійснюються   завітні мрії та успішними будуть усі справи та починання. 
З повагою, колектив Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області


УВАГА! Змінені умови сплати єдиного внеску для фізичних осіб – підприємців
Криворізька південна ОДПІ  звертає увагу, що з  1 січня 2017 року набирає чинності Закон України від 06.12.2016 №1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (далі – Закон №1774.)
Відповідно до нових норм з 01.01.2017 фізичні особи – підприємці (далі – ФОП) на загальній системі оподаткування; особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а також ФОП – платники єдиного податку другої та третьої груп визначають суму єдиного внеску у розмірі не менше мінімального страхового внеску на місяць, тобто 704 гривні на місяць (3 200 грн. х 22% = 704 грн.), та зобов’язані її сплатити незалежно від того, отримували вони цього місяця дохід чи ні. 
При цьому, перша група спрощенців повинні сплачувати половину мінімального страхового внеску, тобто 352 гривні на місяць.
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Робота ЦОПів у святкові та вихідні дні грудня 2016 року та січня 2017 року
Криворізька південна ОДПІ  повідомляє, що з метою організації якісного виконання органами ДФС покладених завдань з обслуговування платників податків, запобігання виникненню можливих ризиків несвоєчасного та неякісного прийняття податкової звітності та надання адміністративних послуг, ЦОПи у святкові та вихідні дні працюють за наступним режимом:
- 31 грудня 2016 року – робочий день у режимі чергування (за необхідності із залученням спеціалістів відповідних структурних підрозділів) до 13 год. 00 хв.;
- 6 січня 2017 року – відповідно до законодавства про працю робочий день скорочено на одну годину;
- 9 січня 2017 року – робочий день у режимі чергування (за необхідності із залученням спеціалістів відповідних структурних підрозділів) до 18 год. 00 хв.;
- 3, 4 та 5 січня 2017 року – робочі дні відповідно до затверджених графіків роботи ЦОП;
- 1, 2, 7 та 8 січня 2017 року – вихідні дні.
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З 01.01.2017 набирає чинності Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»
Криворізька південна ОДПІ  інформує, що з 1 січня 2017 року набирає чинності Закон України від 21.12.2016 №1801-VIII «Про Державний бюджет України на 2017 рік» (далі – Закон №1801).
Законом №1801, зокрема, встановлено розміри прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати у 2017 році.
Так відповідно до статті 7 Закону №1801 у 2017 році установлено прожитковий мінімум на одну особу у розрахунку на місяць у розмірі:
- з 1 січня – 1544 гривні, 
- з 1 травня – 1624 гривні, 
- з 1 грудня – 1700 гривень.
Для основних соціальних і демографічних груп населення установлено прожитковий мінімум у таких розмірах:
- для дітей віком до 6 років: з 1 січня – 1355 гривень, з 1 травня – 1426 гривень, з 1 грудня – 1492 гривні;
- для дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2017 року – 1689 гривень, з 1 травня – 1777 гривень, з 1 грудня – 1860 гривень;
- для працездатних осіб: з 1 січня 2017 року – 1600 гривень, з 1 травня – 1684 гривні, з 1 грудня – 1762 гривні;
- для осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2017 року – 1247 гривень, з 1 травня – 1312 гривень, з 1 грудня – 1373 гривні.
Статтею 8 Закону №1801 установити у 2017 році мінімальну заробітну плату:
- у місячному розмірі: з 1 січня – 3200 гривень;
- у погодинному розмірі: з 1 січня – 19,34 гривні.
Закон №1801 опубліковано у газеті «Голос України» від 27.12.2016 №248 та розміщено на офіційному веб-порталі Верховної Ради України за посиланням: HYPERLINK "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1801-19" http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1801-19
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З 1 січня 2017 року розпочинається кампанія декларування доходів громадян
Криворізька південна ОДПІ  нагадує, що з 1 січня 2017 року стартує кампанія декларування доходів, отриманих громадянами у 2016 році. Обов’язкове подання декларації про майновий стан і доходи, отримані у 2016 році, передбачено для тих громадян, які отримували доходи, що підлягають оподаткуванню, але від осіб, які не є податковими агентами, а саме: - доходи від операцій з продажу (обміну) об’єктів рухомого та/або нерухомого майна; - дохід від надання майна в лізинг, оренду (суборенду), житловий найм (піднайм); - інвестиційний прибуток; - вартість успадкованого чи отриманого у дарунок майна; - іноземні доходи.
Також, обов’язкове подання декларації у разі отримання громадянином доходів у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород від двох і більше податкових агентів. 
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В «Єдиному вікні подання електронної звітності» з’явилась нова форма декларації про майновий стан і доходи
Криворізька південна ОДПІ повідомляє, що на головній сторінці офіційного веб-порталу Державної фіскальної служби України (далі – ДФС) в електронному сервісі «Електронна звітність» у розділі «Спеціалізоване клієнтське програмне забезпечення для формування та подання звітності до «Єдиного вікна подання електронної звітності»» розміщено перелік змін та доповнень станом на 13.12.2016 до програмних забезпечень (далі – ПЗ):
- «Системи формування та подання до органів ДПС засобами телекомунікаційного зв’язку податкової звітності, податкових накладних в електронному вигляді» (версія 1.36.6.0);
- спеціалізованого клієнтського ПЗ для формування та подання звітності до «Єдиного вікна подання електронної звітності» (версія 1.25.6.0).
З повним переліком змін та доповнень можна ознайомитись на веб-порталі ДФС шляхом їх завантаження за посиланням: http://sfs.gov.ua/elektronna-zvitnist/spetsializovane-klientske-program/
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До уваги платників податків: про проведення регламентних робіт ДФС України
	З метою реалізації норм Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», враховуючи режим роботи банківських установ у святкові та вихідні дні, Державна фіскальна служба України для проведення технологічних та регламентних робіт повідомляє про тимчасове зупинення доступу до системи «Єдине вікно подання електронної звітності» та електронного сервісу «Електронний кабінет платника» (https://cabinet.sfs.gov/ua) з 23 год. 00 хв. 31.12.2016 до 09 год. 00 хв. 03.01.2017. 
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До уваги орендодавців  земельних ділянок державної та комунальної власності
            Криворізька південна ОДПІ  повідомляє, що відповідно до пункту 288.1 статті 288 Податкового кодексу України підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.
            Форму договору оренди земельної ділянки затверджено постановою КМУ від 03 березня 2004 року № 220 «Про затвердження Типового договору оренди землі». 
	Звертаємо увагу, що  Постановою КМУ від 23 листопада 2016 року №843 внесено зміни до Типового договору оренди землі і, зокрема, в частині визначення розміру орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності. 
	Органи виконавчої влади  та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі,  повинні до 1 лютого  подавати контролюючому органу  за місцем знаходження земельної ділянки  переліки орендарів, з якими укладено  договори оренди на поточний  рік,  та інформувати відповідний контролюючий орган  про укладення  нових, внесення змін до існуючих   договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, в якому відбулися зазначені зміни.
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 Протидія митним правопорушенням
27 грудня п.р. в медіа-центрі інформаційного агентства «Днепр-ПОСТ» відбулася прес-конференція головного державного інспектора відділу моніторингу ризикових операцій управління протидії митним правопорушенням Дніпропетровської митниці ДФС Максима Разумея на тему: «Протидія митним правопорушенням».
За його словами «Протидія митним порушенням є однією з найбільш важливих складових діяльності митниці. Підводячи попередні підсумки роботи Дніпропетровської митниці ДФС, у 2016 році за даним напрямком слід зазначити, що з початку поточного року митницею складено 149 протоколів про порушення митних правил на суму майже 109 млн грн. 
В той час, як за аналогічний період 2015 року було складено 90 справ про порушення митних правил на суму 19,5 млн грн. У 2016 році збільшено кількість справ про порушення митних правил з реально вилученими предметами правопорушень. Також, складено 30 протоколів про порушення митних правил та вилучено товарів на суму більше 9 млн грн. 
При цьому, Дніпропетровською митницею ДФС направлено на розгляд до суду 54 справи на суму майже 111 млн грн. і стягнуто майже 667 тис. грн. Слід зазначити, що з початку року в Державній виконавчій службі Дніпра знаходяться конфісковані товари на суму 900 тис. грн. Перераховано коштів до Держбюджету від реалізації предметів порушення митних правил на суму 126 тис. грн. 
Варто наголосити на тому, що вже у поточному році у Дніпропетровській митниці ДФС використовувались інструменти регіонального «ризик-менеджменту». Простіше кажучи, це такий елемент організації митного контролю, який дозволяє максимально враховувати попередні порушення митного законодавства, а також особливості зовнішньої торгівлі. «Дніпропетровською митницею ДФС постійно вживаються заходи, направлені на попередження порушень митного законодавства. 
Мова йде, в першу чергу, про роз’яснювальну роботу серед громадян, суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та інших представників бізнесу. Адже, світовий досвід свідчить, що саме профілактика правопорушень митного законодавства є основою ефективної організації роботи в системі протидії митним правопорушенням», – зазначив Максим Разумей.
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«ЗІР»і з’явився новий розділ «Інформація з питань митної справи»
Криворізька південна ОДПІ інформує, що ДФС України на офіційному веб-порталі повідомила про запровадження з 19 грудня поточного року в електронному сервісі ДФС «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс» («ЗІР») нового розділу «Інформація з питань митної справи».
Цей розділ спрямований на покращення орієнтації користувачів ресурсу в інформації за напрямом «Митна справа» та містить:
- інформаційні матеріали щодо заповнення граф митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа форми МД-2;
- тематичні мапи за напрямком «Митна справа»;
- довідкову таблицю стосовно завершення митних режимів шляхом поміщення товарів в інший митний режим та довідкову таблицю щодо оподаткування товарів в залежності від обраного митного режиму.  Нагадуємо, що скористатись «ЗІР» можна на головній сторінці офіційного веб-порталу ДФС або за посиланням: http://zir.sfs.gov.ua
Криворізька південна ОДПІ за повідомленням   ДФС  України


Про формування податкового кредиту з ПДВ
Криворізька південна ОДПІ  інформує, що Державна фіскальна служба України у зв’язку із численними запитами платників податку на додану вартість у листі від 23.12.2016 №40753/7/99-99-15-03-01-17 (далі – лист ДФС №40753) надала роз’яснення щодо порядку формування податкового кредиту з ПДВ на підставі рахунку, що виставляється платнику податку за послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, та повідомила стосовно:
- підстав для формування податкового кредиту;
- застосування пункту 201.11 статті 201 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) у разі постачання житлово-комунальних послуг;
- звітного періоду формування податкового кредиту;
- звітного періоду формування податкового кредиту на підставі рахунку за послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, платниками, які використовують «касовий метод» формування податкового кредиту;
- обов’язку реєстрації податкової накладної постачальником послуг.
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Механізм стягнення податкових заборгованостей
Днями, в прес-центрі інформаційного агентства «МОСТ-ДНЕПР» відбулася прес-конференція начальника управління погашення боргу ГУ ДФС у Дніпропетровській області Яни Бабець на тему: «Механізм стягнення податкових заборгованостей».
Яна Бабець зауважила, що у Дніпропетровській області податковий борг складає близько 2 млрд. грн. Податкова заборгованість виникає, якщо невчасно сплачені податки, а також у тому випадку, якщо за результатами перевірок донараховані податкові зобов’язання. Тоді платникам дається 60 днів, щоб сплатити ці борги.
«На сьогодні в примусовому порядку списані близько 1 млрд. грн. податкового боргу. Проводяться заходи по стягненню боргу з розрахункових рахунків, реалізацію конфіскованого майна та інше. Налагоджена взаємодія з органами місцевого самоврядування, державними виконавцями по стягненню заборгованості з фізичних осіб», – зазначила Яна Бабець.
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Державна фіскальна служба України ввійшла у ТОП-5 «відкритих» розпорядників
	За результатами зустрічі-дискусії «Open by Default: стан та пріоритети розвитку відкритих даних в Україні», яка відбулась 22 грудня 2016 року, з представниками громадськості та Державного агентства з питань електронного урядування, Державна фіскальна служба України у рейтингу ТОП-5 «відкритих» розпорядників серед органів центральної влади, які виконали постанову КМУ від 21 жовтня 2015 року №835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у форматі відкритих даних» (HYPERLINK "https://www.youtube.com/watch?v=Hl4LAr3FN7w," https://www.youtube.com/watch?v=Hl4LAr3FN7w, HYPERLINK "http://tapas.org.ua/open-default-stan-ta-priorytety-rozvytku-vidkrytyh-danyh-v-ukrayini/" http://tapas.org.ua/open-default-stan-ta-priorytety-rozvytku-vidkrytyh-danyh-v-ukrayini/). 
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Про нові форми реєстраційних документів
Криворізька південна ОДПІ  звертає увагу, що Акредитований центр сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС (далі – АЦСК ІДД) на головній сторінці офіційного інформаційного ресурсу АЦСК ІДД у розділі «Новини» за посиланням http://acskidd.gov.ua/news повідомив наступне.
Наказом Інформаційно-довідкового департаменту ДФС від 15.12.2016 №180 «Про внесення змін до наказу ІДД ДФС від 17.02.2015 №15» затверджено нову редакцію наступних реєстраційних форм:
- Реєстраційна картка (для юридичної особи);
- Реєстраційна картка (для фізичної особи/ фізичної особи – підприємця);
- Додаток до розділу 2 Реєстраційної картки.
Нові форми реєстраційних документів для отримання послуг електронного цифрового підпису набули чинності з 22 грудня 2016 року.
Форми реєстраційних документів попереднього зразка будуть прийматися віддаленими пунктами реєстрації користувачів АЦСК ІДД ДФС до 31.03.2017 включно.
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До уваги ФОП – платників єдиного податку: порядок застосування РРО!
	Криворізька південна ОДПІ  нагадує, що відповідно до пункту 296.10 статті 296 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповненнями реєстратори розрахункових операцій (далі – РРО) не застосовуються платниками єдиного податку: - першої групи; - другої і третьої груп (фізичні особи – підприємці) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1 мільйон гривень. У разі перевищення в календарному році обсягу доходу понад 1 мільйон гривень застосування РРО для такого платника єдиного податку є обов’язковим. Застосування РРО розпочинається з першого числа місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується у всіх наступних податкових періодах протягом дії свідоцтва платника єдиного податку. 
	Отже, якщо за 9 місяців 2016 року у фізичних осіб – підприємців – платників єдиного податку третьої групи обсяг доходу більше 1 мільйона гривень, такі платники єдиного податку з 1 січня 2017 зобов’язані при здійсненні своєї господарської діяльності застосовувати РРО або перейти на використання виключно безготівкових розрахунків. 
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Земельний податок: що слід пам’ятати юридичним особам
	Відповідно до статті 269 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) платниками земельного податку є власники земельних ділянок та землекористувачі.
	Юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на  1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 16.06.2015 №560, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій. При поданні декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Надалі таку довідку необхідно подавати за умови затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.
	Нагадаємо, що ставки земельного податку визначаються рішенням органів місцевого самоврядування, які оприлюднюються до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування ставок податків та пільг. Копія прийнятого рішення надсилається у десятиденний строк з дня оприлюднення до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники податку. Граничним терміном надання копії рішення щодо ставок земельного податку є 25 грудня, що передує звітному.
	При цьому необхідно звернути увагу, що за відсутності рішення місцевої ради, плата за землю справляється із застосуванням ставок, що діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю. Детальніше про справляння земельного податку йдеться у листі ДФС України від 21.12.2016 №40373/7/99-99-12-03-05-17.
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Залишаєте «спрощенку»? Підсумуйте обсяг, щоб не пропустити реєстрацію платником ПДВ
	Відповідно до п. 183.4 ст. 183 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) при переході осіб із спрощеної системи оподаткування, що не передбачає сплати податку, на сплату інших податків і зборів, встановлених ПКУ, у випадках, визначених главою 1 розділу XIV ПКУ, за умови, що такі особи відповідають вимогам, визначеним п. 181.1 ст. 181 ПКУ, реєстраційна заява подається не пізніше 10 числа першого календарного місяця, в якому здійснено перехід на сплату інших податків і зборів, встановлених ПКУ. Якщо такі особи відповідають вимогам, визначеним п. 182.1 ст. 182 ПКУ, реєстраційна заява подається у строк, визначений п. 183.3 ст. 183 ПКУ.
	При зміні ставки єдиного податку відповідно до п.п. «б» п.п. 4 п. 293.8 ст. 293 ПКУ реєстраційна заява подається не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися ставка єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартість.
	Згідно з п. 183.3 ст. 183 ПКУ при добровільній реєстрації особи як платника податку або особи, яка відповідає вимогам, визначеним п.п. 6 п. 180.1 ст. 180 ПКУ, реєстраційна заява подається до контролюючого органу не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками податку та матимуть право на податковий кредит і виписку податкових накладних.
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Продавати  алкоголь на площі меншій за 20 кв. метрів  заборонено
	Відповідно до абзацу чотирнадцятого ст. 1 Закону України від 19 грудня 1995 року №481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» зі змінами та доповненнями (далі – Закон №481) місце торгівлі – це місце реалізації товарів, у тому числі на розлив, в одному торговому приміщенні (будівлі) за місцем його фактичного розташування, для тютюнових виробів та пива - без обмеження площі, для алкогольних напоїв, крім пива, - торговельною площею не менше 20 кв. метрів, обладнане реєстраторами розрахункових операцій (незалежно від їх кількості) або де є книги обліку розрахункових операцій (незалежно від їх кількості), в яких фіксується виручка від продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів незалежно від того, чи оформляється через них продаж інших товарів.
	Правила торгівлі алкогольними напоями, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 30 липня 1996 року №854, також встановлюють вимоги щодо площі торговельного приміщення (будівлі), у якому здійснюється роздрібна торгівля алкогольними напоями, яка повинна бути не менш як 20 кв. метрів. При здійсненні роздрібної торгівлі алкогольними напоями у місці торгівлі, площа якого є меншою 20 кв. м, ліцензія на роздрібну торгівлю анулюється відповідно до ст. 15 Закону №481
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Про реєстрацію платником акцизного податку можна дізнатися на порталі ДФС
	Відповідно до п.п. 212.3.4 п. 212.3 ст. 212 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 (далі – ПКУ) особи, які здійснюватимуть реалізацію пального, підлягають обов’язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням юридичних осіб, місцем проживання фізичних осіб - підприємців до початку здійснення реалізації пального.
	Державна фіскальна служба України веде реєстр платників акцизного податку з реалізації пального (далі – Реєстр платників) згідно п. 5 розділу ІІ Порядку електронного адміністрування реалізації пального, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року №113.
	ДФС України щодня оприлюднює на власному офіційному порталі інформацію з Реєстру платників із зазначенням ідентифікаційних та реєстраційних даних платників акцизного податку з реалізації пального.
	Будь-яка особа може отримати інформацію щодо реєстрації суб’єкта господарювання платником акцизного податку з реалізації пального, скориставшись пошуковим сервісом «Дані реєстру платників акцизного податку з реалізації пального».
	Доступ до пошуку відкритий в «Електронному кабінеті платника (оновлена версія)», до якого можна увійти за адресою https://cabinet.sfs.gov.ua або скориставшись на порталі ДФС (sfs.gov.ua) банерами «Інформація з реєстрів» чи «Електронний кабінет платника (оновлена версія)».
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Актуально для ФОП – платників єдиного внеску!
Законом України віл 24.12.2015 №909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» внесено низку змін до Закону України від 08.07.2010 №2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон №2464), які набули чинності з 01.01.2016. 
Зокрема, з 01.01.2016 встановлено єдиний розмір єдиного внеску на рівні 22% до визначеної статтею 7 Закону №2464 бази нарахування єдиного внеску для усіх категорій платників єдиного внеску (крім пільгових категорій).
Також згідно з внесеними змінами, з 01.01.2016 фізичні особи – підприємці  (далі – ФОП), у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, та особи, які провадить незалежну професійну діяльність, виключені з переліку платників, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску (абзац другий частини першої статті 10 Закону №2464 виключено).
Крім цього, відповідно до постанови  Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 №675 «Про затвердження пропорцій розподілу єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 №85 здійснюється розподіл сум єдиного внеску, що сплачується зазначеними платниками за всіма видами соціального страхування.
Враховуючи зазначене, єдиний внесок не сплачується на рахунки за такими технологічними кодами:
- 71050000 «Єдиний внесок, що сплачується фізичними особами – підприємцями, у тому числі тими, які обрали спрощену систему оподаткування, та особами, які провадять незалежну діяльність, та які беруть добровільну участь у страхуванні на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (36,6%)»;
- 71060000 «Єдиний внесок, що сплачується фізичними особами – підприємцями, у тому числі тими, які обрали спрощену систему оподаткування, та особами, які провадять незалежну діяльність, та які беруть добровільну участь у страхуванні на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (36,21%)»;
- 71070000 «Єдиний внесок, що сплачується фізичними особами – підприємцями, у тому числі тими, які обрали спрощену систему оподаткування, та які беруть добровільну участь у страхуванні на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, і від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (38,11%)».
З огляду на викладене та з метою недопущення неправомірного нарахування штрафних санкцій ФОП, у тому числі тим, які обрали спрощену систему оподаткуванням, та особам, які провадять незалежну професійну діяльність, які станом на 31.12.2015 мали діючі договори про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, строк дії яких закінчувався у 2016 році, ДФС відкликає лист від 17.02.2016                                №5556/7/99-99-17-03-01-17 «Щодо добровільної участі в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування».
Звертаємо увагу, що ФОП, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, та особи, які провадить незалежну професійну діяльність сплачують єдиний внесок на рахунок за технологічним кодом 71040000 «Єдиний соціальний внесок, що сплачується фізичними особами – підприємцями, у тому числі тими, які обрали спрощену систему оподаткування, та особами, які провадять незалежну діяльність (22 відс.)».
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ДФС України: У грудні задекларовано рекордну суму нарахування ПДВ - 16,5 млрд гривень
	ДФС ефективно працює у напрямі детінізації економіки. Результатом відпрацювання ризикових операцій суб’єктів господарювання є збільшення обсягів декларування ПДВ. Про це зазначив Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров. 
	За його словами, у грудні 2016 року платниками задекларовано рекордну суму ПДВ до сплати - 16,5 млрд гривень. Таким чином, зафіксовано найбільший показник за всю історію адміністрування цього податку. Загалом, цього року спостерігається щомісяця зростання декларування та сплати ПДВ. У першій половині 2015 року середньомісячна сплата була на рівні 8 млрд. гривень. 
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Про подання уточнюючих розрахунків до декларації з податку на нерухоме майно
	Листом від 12.12.2016 р. № 39533/7/99-99-12-03-05-17 «Про подання уточнюючих розрахунків до декларації з податку на нерухоме майно» Державна фіскальна служба України з метою забезпечення дотримання вимог чинного законодавства в частині подання уточнюючих розрахунків до декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, повідомляє таке. 
	Згідно з підпунктом 266.7.5 пункту 266.7 статті 266 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають до контролюючого органу за місцезнаходженням об'єкта/об'єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.
	Якщо платник податку після граничного терміну подання декларації виявив помилку, то він має право виправити її шляхом подання декларації з типом "Уточнююча". 
	Відповідно до алгоритму контролю податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, не розносяться в автоматичному режимі уточнюючі податкові декларації, які мають у будь-якому рядку колонки 2 декларації одночасно з типами об'єкта житлової нерухомості за кодами від 1 до 3 також типи нежитлової нерухомості за кодами від 4 до 9. 
	З метою коригування податкового зобов'язання платнику необхідно подати дві уточнюючі декларації окремо для об'єктів житлової та нежитлової нерухомості.
	 Наприклад, для уточнення показників декларації по житловій нерухомості (код від 1 до 3): 
	у рядках 1 - 5 вказується виправлена (правильна) інформація у розрізі типів об'єктів нерухомості від 1 до 3; 
	у рядку 6 підсумовується уточнена річна сума податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, яка підлягає сплаті (сума значень колонок 7 - 11 рядків 1 - 5); 
	у рядок 7 переноситься нарахована сума податку з рядка 6 раніше поданої декларації; 
	у рядку 8 (позитивне значення розрахунку: рядок 6 - рядок 7) відображається збільшення податкового зобов'язання у результаті уточнення показників; 
	у рядку 9 зазначається розмір заниження (недоплата) податкового зобов'язання, за яким на момент подання уточнюючої декларації минув термін сплати; 
	у рядку 10 (позитивне значення розрахунку: рядок 7 - рядок 6) відображається розмір зменшення податкового зобов'язання у результаті уточнення показників; 
	у рядку 11 зазначається розмір завищення податкового зобов'язання, за яким на момент подання уточнюючої декларації минув термін сплати. 
	Платник податків, який самостійно виявляє факт заниження податкового зобов'язання минулих податкових періодів, відповідно до підпункту "а" пункту 50.1 статті 50 Кодексу зобов'язаний до подання уточнюючого розрахунку сплатити суму недоплати та штраф.
	 Сума штрафу, нарахована на суми недоплати податкового зобов'язання минулих податкових періодів або періодів поточного року, термін сплати яких на момент подання декларації минув, відображається у рядку 12 декларації. 
	Сума пені (рядок 13) нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 Кодексу. 
	Аналогічно заповнюються рядки уточнюючої декларації для об'єктів нежитлової нерухомості (код від 4 до 9). 
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Криворізька південна ОДПІ нагадує: 10.01.2017 – останній день подання звітності
- звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту за грудень 2016 року (п. 3 розд. I Порядку заповнення форми звіту № 1-РС, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 10.02.2016 № 49 «Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення» (далі – Наказ № 49));
- звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв за грудень 2016 року (п. 3 розд. I Порядку заповнення форми звіту № 2-РС, затвердженого Наказом № 49);
- звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів за грудень 2016 року (п. 3 розд. I Порядку заповнення форми звіту № 3-РС, затвердженого Наказом № 49);
- звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі за грудень 2016 року (п. 6 розд. I Порядку заповнення форми звіту № 1-ОА, затвердженого Наказом № 49);
- звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі за грудень 2016 року (п. 8 розд. I Порядку заповнення форми звіту № 1-ОТ, затвердженого Наказом № 49);
- звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі за грудень 2016 року (п. 5 розд. I Порядку заповнення форми звіту № 1-РА, затвердженого Наказом № 49);
- звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі за грудень 2016 року (п. 6 розд. I Порядку заповнення форми звіту № 1-РТ, затвердженого Наказом № 49);
- попередньої заявки-розрахунку про потребу в марках акцизного податку (на березень 2017 року) (наказ Міністерства фінансів України від 11.04.2016 № 428 «Про затвердження форм заявок-розрахунків на виготовлення та придбання марок акцизного податку, звіту про використання марок акцизного податку та журналів для обліку марок акцизного податку» (далі –  Наказ № 428); постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1251 «Про затвердження Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів» (далі – Постанова № 1251));
- декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари/продукцію (п. 4 розд. ІІ Порядку складання та подання Декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.03.2015 № 359 «Про затвердження форми Декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію), Порядку складання та подання Декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари /продукцію» (далі – Наказ № 359))
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