До уваги платників
До уваги платників податку на нерухоме майно – фізичних осіб, які отримали
податкові повідомлення – рішення про сплату податку на нерухоме майно!
Слобожанська ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області повідомляє, що відповідно до статті 266 «Податок на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» Податкового кодексу України податковою інспекцією
було сформовано та надіслано податкові повідомлення – рішення (ППР) по податку на нерухоме майно.
У разі встановлення випадків необґрунтованого формування ППР (розбіжностей між даними бази
контролюючих органів та даними платника тощо) фізичні особи мають право звернутися з письмовою
заявою до податкової інспекції за місцем своєї реєстрації з підтверджуючими документами (документи про
право власності, технічний таспорт на об’єкт нерухомості) для проведення звірки даних щодо:
- об’єктів оподаткування, що перебувають у власності платника податку;
- розміру ставки податку;
- нарахованої суми податку.
Слобожанська ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області

До уваги платників екологічного податку
Під час заповнення додатків до Податкової декларації екологічного податку, затвердженої наказом
Міністерства фінансів України від 17.08.2015р. № 715 платники не враховують, що з 1 січня 2016 року
Законом України від 24.12.2015р. № 909 ставки екологічного податку збільшено на 26,7% у порівнянні з
тими, які діяли у 2015 році. Крім того, трапляються випадки, що замість одного додатка до Декларації
помилково заповнюється інший додаток.
У додатках 1 «Розрахунок за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними
джерелами забруднення», 2 та 3 до Декларації платниками зазначається не безпосередній код забруднюючої
речовини (відходів), а загальний код групи, або ж зазначається код однієї забруднюючої речовини, а ставка
іншої. У колонці 5 додатка 2, колонках 5 та 6 додатка 3 до Декларації зазначається інший, ніж передбачено
Податковим кодексом коефіцієнт, або замість коефіцієнта зазначається ставка податку.
Враховуючи вищенаведене, Головне управління ДФС у Вінницькій області звертає увагу платників
екологічного податку на необхідність правильного заповнення всіх реквізитів Податкової декларації
екологічного податку та додатків до неї, правомірне застосування ставок та коефіцієнтів при складанні
податкової звітності за ІІІ квартал 2016 року.

ДО УВАГИ НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ!
Неприбуткові підприємства, установи та організації, які до
1 січня 2017 року не привели свої статутні
документи у відповідність до вимог, встановлених пунктом 133.4 статті 133 Податкового кодексу України,
та не надали копії таких документів контролюючому органу, виключаються після 1 січня 2017 року з
Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Не зволікайте! Скористайтесь правом на податкову знижку
Відповідно до п.п. 14.1.170 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) податкова знижка – це
документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку – резидента у зв'язку з придбанням
товарів (робіт, послуг) у резидентів – фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку
дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками
такого звітного року у вигляді заробітної плати.
Тобто, сума оподатковуваного доходу фізичної особи може бути зменшена на суму податкової знижки, що
призведе до зниження суми податку на доходи фізичних осіб.
Відповідно до Податкового кодексу України до податкової знижки за звітний 2015 рік можуть бути
включені витрати:
– частина суми процентів, сплачених за користування іпотечним кредитом. При цьому житловий будинок
(квартира, кімната), що будується чи придбавається, має бути визначений як основне місце проживання
(пп.166.3.1 п. 166.3 ст. 166 ПКУ);
– пожертвування або благодійні внески неприбутковим організаціям. Розмір внесків не повинен
перевищувати 4% від суми загального оподатковуваного доходу за звітний рік (пп.166.3.2 п. 166.3 ст. 166
ПКУ);

– сума коштів, сплачених на користь закладів освіти для компенсації вартості навчання. Понесені витрати у
2015 році на здобуття середньої професійної або вищої освіти платника податку та/або члена його сім’ї
першого ступеня споріднення не повинна перевищувати 1710 грн., у розрахунку за кожний повний або
неповний місяць навчання протягом звітного податкового року (пп.166.3.3 п. 166.3 ст. 166 ПКУ);
– страхові платежі (внески, премії) за договорами довгострокового страхування життя та пенсійні внески в
рамках недержавного пенсійного забезпечення. Понесені витрати у 2015 році не повинні перевищувати при
страхуванні платника податку – 1710 грн., при страхуванні члена сім’ї платника податку першого ступеня
споріднення – 855 грн. у розрахунку за кожний з повних чи не повних місяців звітного податкового року,
протягом яких діяв договір страхування (пп.166.3.5 п. 166.3 ст. 166 ПКУ);
– суми витрат на оплату допоміжних репродуктивних технологій. Включається сума витрат не більше ніж
сума, що дорівнює третині доходу у вигляді заробітної плати за звітний податковий рік (абз. другий пп.
166.3.6 п. 166.3 ст. 166 ПКУ);
– суми витрат на оплату державних послуг, пов’язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату
державного мита (абз. третій пп. 166.3.6 п. 166.3 ст. 166 ПКУ);
– суми коштів, сплачених у зв’язку з переобладнанням транспортного засобу. Витрати, пов’язані з
переобладнанням транспортних засобів, що належить платнику податків, з використанням у вигляді палива
моторного сумішевого, біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу, інших видів біопалива. При
цьому транспортний засіб, що переобладнаний, повинен бути перереєстрований у відповідних органах (пп.
166.3.7 п. 166.3 ст. 166 ПКУ);
– суми витрат 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. Понесені витрати за державними програмами будівництва (придбання) доступного житла (пп.166.3.8 п.
166.3 ст. 166 ПКУ).
Для оформлення податкової знижки необхідно надати всі підтверджуючі документи, які пов’язані з
понесеними у звітному році витратами. У зазначених документах обов’язково повинно бути відображено
вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання).
Податкова знижка може застосовуватися виключно до доходів, одержаних протягом звітного року
платником у вигляді заробітної плати. Для реалізації права на податкову знижку платнику податку
необхідно заповнити та подати декларацію до податкової інспекції за місцем реєстрації до 31 грудня 2016
року.
Слід врахувати, якщо платник податку не скористався правом на нарахування податкової знижки за
наслідками звітного податкового року, то таке право на наступні податкові роки не переноситься (згідно
п.166.4.3 Податкового кодексу України)

