Інформація ГУ ДФС у Кіровоградській області
Повернення помилково або надміру зарахованих коштів
08.06.2017
Головне управління ДФС у Кіровоградській області інформує, що 19
травня 2017 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України
від 06.04.2017 р. № 415 (реєстрація в Мінюсті України 25 квітня 2017 року за
N 546/30414), яким затверджено зміни до Порядку повернення коштів,
помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів.
Змінами, зокрема, передбачено, що у разі повернення надміру
сплачених податкових зобов'язань з податку на додану вартість, зарахованих
до бюджету з рахунка платника податку в системі електронного
адміністрування податку на додану вартість у порядку, визначеному пунктом
200 1.5 статті 200 1 Податкового кодексу України, 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 податків із заявою про повернення надміру
сплачених податкових зобов'язань з податку на додану вартість чи на момент
фактичного повернення коштів - шляхом перерахування на поточний
рахунок платника податків в установі банку.
Додатково повідомляємо, що наказ № 415 опубліковано в бюлетені
«Офіційний вісник України» від 19.05.2017 № 39.
Окремі питання застосування реєстратора розрахункових операцій
08.06.2017
Головне управління ДФС у Кіровоградській області інформує, що
Державна фіскальна служба України у листі від 17.05.2017 №226/6/99-99-1405-01-14/ІПК (далі – лист ДФС №226) надала роз’яснення щодо окремих
питань при здійснені господарської діяльності з застосуванням реєстратора
розрахункових операцій (далі – РРО), а саме, чи зобов’язаний суб’єкт
господарювання, у разі якщо протягом дня не здійснювались розрахункові
операції, а проведена операція «службове внесення», «службове винесення
готівки» або «нульовий чек», друкувати фіскальний звітний чек, та яка
відповідальність за не роздрукування такого чеку?
Так, Законом України від 06 липня 1995 року №265/95-ВР «Про
застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг» (далі – Закон №265) визначаються
правові засади застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування
та послуг.

Зокрема, статтею 2 Закону №265 визначено, що розрахункова операція
– це приймання від покупця готівкових коштів, платіжних карток, платіжних
чеків, жетонів тощо за місцем реалізації товарів (послуг), а у разі
застосування банківської платіжної картки – оформлення відповідного
розрахункового документа щодо оплати в безготівковій формі товару
(послуги) банком покупця, оформлення розрахункових документів щодо
перерахування коштів у банк покупця.
Пунктом 9 ст.3 Закону №265 передбачено, що суб’єкти
господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або у
безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків,
жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки
для подальшого її переказу зобов’язані щоденно друкувати на РРО (за
винятком автоматів з продажу товарів (послуг) фіскальні звітні чеки у разі
здійснення розрахункових операцій.
Враховуючи зазначене, у разі якщо суб’єктом господарювання
протягом дня не здійснювались розрахункові операції, то фіскальний звітний
чек друкувати не потрібно.
Окремо зазначаємо, що п.9 ст.17 Закону №265 визначено
відповідальність за порушення вимог цього Закону: до суб’єктів
господарювання, які здійснюють розрахункові операції за товари (послуги),
застосовуються фінансові санкції у розмірі десяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян – у разі неподання до органів державної
податкової служби звітності, пов’язаної із застосуванням РРО,
розрахункових книжок та копій розрахункових документів і фіскальних
звітних чеків з РРО по дротових або бездротових каналах зв’язку, у разі
обов’язковості її подання.
Митниця та суди
08.06.2017
За січень - травень 2017 року до Кіровоградської митниці ДФС надійшла
1 позовна заява.
Для порівняння необхідно зазначити, що за аналогічний період 2016
року до митниці було пред’явлено 12 позовних заяв.
Зменьшення кількості позовних заяв на дії Кіровоградської митниці
ДФС пов’язана із постійним проведенням роз’яснювальної роботи серед
суб’єктів господарської діяльності та громадян; налагодженням взаємодії з
бізнесом, з метою досудового врегулювання спірних питань.
Стан роботи зі зверненнями громадян
Кіровоградської митниці ДФС

08.06.2017
На розгляд до Кіровоградської митниці ДФС у січні – травні 2017 року
надійшло 26 звернень від громадян. За типом надходження звернення
надійшли поштою (безпосередньо від громадян).
За результатами виконання: 26 звернень виконано у встановлений
термін.
За статтю авторів звернень: чоловіча - 25 (96%);
жіноча - 1 (4%).
Питання, що порушувалось у зверненні – щодо продовженя терміну
транзиту автомобіля; щодо повернення надміру перерахованих коштів; щодо
проведення огляду т/з на теріторії автопідприємства; щодо перенесення
розгляду справи по протоколу по ПМП; щодо доступу до майна
(транспортного засобу); щодо визначення митної вартості товару.
У січні – травні 2017 року в Кіровоградській митниці ДФС здійснено 6
прийомів за зверненнями громадян, надана усна відповідь (надано
роз’яснення).
За статтю авторів звернень: чоловіча-6 (100%).
За соціальним станом заявників: від підприємців-6 (100%).
Нагадуємо, що права громадян на звернення регулюється ст. 40
Конституції України та Законом України «Про звернення громадян». Кожен
може направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або
особисто звертатися до органів державної влади та посадових і службових
осіб з метою роз’яснення прав законних інтересів.
За п’ять місяців 2017 року платники Кіровоградщини
перерахували до бюджетів усіх рівнів та ЄСВ майже три мільярди
гривень
08.06.2017
З початку поточного року органами ДФС у Кіровоградській області
забезпечено до бюджетів усіх рівнів 2769,1млн.грн., що на 554,9млн.грн.
більше, ніж у січні - травні 2016 року. Індикативні показники виконані на
108,9 відсотків.
До загального фонду державного бюджету впродовж п’яти місяців
цього року спрямовано 1260,4млн.грн., що на 128,2млн.грн. більше, ніж за
відповідний період 2016 року. В тому числі у травні 2017 року до загального
фонду державного бюджету надійшло 349,5млн.грн., що складає 133,5відс.
до доведеного індикативного показника, додатково в бюджет надійшло
87,6млн.гривень.
За словами в.о. начальника обласного відомства Сергія Тертичного,
протягом цього часу державна скарбниця отримала від платників області

163,9млн.грн. податку на прибуток підприємств; 577,8млн.грн. податку на
додану вартість; 306,9млн.грн. податку на доходи фізичних осіб; 91,9млн.грн.
військового збору та 84,9млн.грн. рентної плати за користування надрами.
До місцевих бюджетів Кіровоградського регіону протягом січня травня 2017 року забезпечено 1496,6млн.гривень. Це на 414,7млн.грн.
більше надходжень січня-травня минулого року. Доведене завдання виконано
на 117,4відсотків.
Єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування з початку року зібрано 1104,3млн.гривень. Порівняно з
аналогічним періодом 2016 року надходження зросли на 324,5млн. гривень.

Операція «РУБІЖ-2017»
08.06.2017
На виконання наказу Державної фіскальної служби України від
21.08.2015 № 628 з метою виявлення кримінальних порушень законодавства
України з питань державної митної справи, виявлення кримінальних
правопорушень у митній та податковій сферах, встановлення механізмів та
схем порушень юридичними та фізичними особами вимог чинного
законодавства, наказом Державної фіскальної служби України від 29.12.2016
року № 1045 продовжено проведення операції «Рубіж – 2017» на період
з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р.
Митницею у період проведення операції «Рубіж – 2017» порушено
90 справ про порушення митних правил на суму 8 534 726 грн.
Упродовж проведення операції «Рубіж – 2017» робочою групою
ініційовано проведення 18 митних оглядів.
Економічний ефект від ініційованих митницею запитів та оглядів по
перевірці правильності визначення митної вартості (класифікації) товарів
відповідно до яких прийняті рішення про визначення митної вартості товарів
(коду товару згідно з УКТЗЕД) складає 1 906 тис. грн.
Платники Кіровоградщини за січень - травень ц.р. сплатили понад
90млн.грн. на обороноздатність України
08.06.2017
У січні-травні 2017 року до державного бюджету платники
Кіровоградської області перерахували 91,9млн.грн. військового збору.
Виконання індикативного показника становить 113відсотків.
Перерахована сума військового збору порівняно з аналогічним
періодом 2016 року зросла на 26,1млн.грн. або на 39,6відсотків. Зокрема, за
травень 2017 року надходження військового збору склали 22,2млн.грн., що на

7,7млн.грн. більше надходжень січня-травня 2016 року. Виконання
прогнозного показника у травні 2017 року становить 140,4відсотків.
Головне управління ДФС у Кіровоградській області нагадує, що
військовий збір запроваджено з серпня 2014 року, його ставка складає 1,5%
від об’єкта оподаткування. Платниками військового збору є фізичні особи –
резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні. Відповідальними
за нарахування військового збору до бюджету є роботодавці, що
нараховують доходи у вигляді заробітної плати на користь платника
податків.
Про розгляд запитів на публічну інформацію, що надійшли до
Кіровоградської митниці ДФС за січень - травень 2017 року
08.06.2017
відповідно Закону України від 13 січня 2011 року №2939-VІ «Про
доступ до публічної інформації».
Станом на 1 червня 2017 року до Кіровоградської митниці ДФС
надійшло 4 запити на отримання публічної інформації.
На запити надані відповіді, згідно діючого порядку.
За типом надходження запити надійшли електронною поштою, та
поштою.
Запитувана інформація: щодо надання інформації про кількість
здійснених митних операцій і окремо про операції, здійснені за принципом
« єдиного вікна» за 2015 і 2016 роки ; щодо надання копій документів; щодо
кількості та назви митних постів повітряного сполучення, їх штатної
чисельності, стану надходжень митних платежів та складених протоколів
ПМП за період 2012-2016 рр.
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