До уваги громадян! Кампанія декларування – 2018 розпочалася
Корост енська ОДПІ нагадує, що з початку року стартувала кампанія
декларування доходів, отриманих фізичними особами – платниками податків
протягом 2017 року.
Громадяни зобов’язані включити суму отриманих протягом 2017 року доходів
до загального річного оподатковуваного доходу та подати до 1 травня 2018
року річну податкову декларацію про майновий стан і доходи (далі –
декларація) за наслідками звітного 2017 року, а також нарахувати і сплатити до
1 серпня 2018 року податок на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) та
військовий збір з таких доходів.
Нагадуємо, що обов’язок щодо подання декларації у платників податків
виникає при отриманні:
- доходів не від податкових агентів (тобто від інших фізичних осіб, які не
зареєстровані як самозайняті особи). До таких доходів відносяться, зокрема,
доходи від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним
особам; успадкування майна не від членів сім’ї першого та другого ступенів
споріднення, при нотаріальному оформленні спадщини, за якими не було
сплачено ПДФО та військовий збір, тощо;
- від податкових агентів доходів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті,
але які не звільнені від оподаткування. До таких доходів відноситься, зокрема,
дохід у вигляді основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного
(анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з
процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, у разі якщо
його сума перевищує 25% однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на
рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року, тобто 9600 грн. за 2017
рік (3200 грн. х 12 міс. х 25% = 9600 грн.);
- інвестиційного доходу;
- іноземного доходу;
- в інших, передбачених ПКУ випадках.
Звертаємо увагу, що з 1 січня 2018 року декларація подається за новою
формою, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від
06.06.2017 №556 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів
України від 02 жовтня 2015 року №859», зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 05.07.2017 за №821/30689.

З детальною інформацією щодо порядку заповнення декларації та її формою
можна ознайомитись на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби
України за посиланням :http://sfs.gov.ua/deklaruvannya-dohodiv-gromadyan-2018
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Якщо отримані спадщина чи подарунок оподатковуються за нульовою
ставкою, то податкова декларація про майновий стан і доходи не подається
До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку
включається дохід у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок
майна у межах, що оподатковується податком на доходи фізичних осіб.
Особами, відповідальними за сплату (перерахування) податку до бюджету, є
спадкоємці, які отримали спадщину.
Дохід у вигляді вартості успадкованого майна (кошти, майно, майнові чи
немайнові права) у межах, що підлягає оподаткуванню, зазначається в річній
податковій декларації, крім спадкоємців, які отримали у спадщину об’єкти, що
оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб.
Обов’язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається
виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник податку
отримував доходи, зокрема, у вигляді об’єктів спадщини, які оподатковуються
за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до п.
174.3 ст. 174 ПКУ.
Отже, фізичні особи, що одержали дохід у вигляді спадщини (подарунку), який
оподатковується за нульовою ставкою податку, не зобов’язані включати
вартість такої спадщини (подарунку) до складу загального річного
оподатковуваного доходу.
Такі фізичні особи можуть не подавати річну податкову декларацію про
майновий стан і доходи, але за умови відсутності інших підстав для подання
декларації.
Зазначена норма передбачена п.п. 164.2.10 ст. 164, п. 174.3 ст. 174, п. 179.2 ст.
179 Податкового кодексу України.
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Податкова знижка на навчання у 2018-му: застосовуються норми чинні з 1
січня 2017 року
З метою реалізації права на податкову знижку для зменшення
оподатковуваного доходу платника податку на суму витрат, понесених на
навчання за підсумками 2017 року, у 2018 році застосовуються норми
Податкового кодексу України, чинні з 1 січня 2017 року.

Зокрема, із 1 січня 2017 року дозволяються включати до податкової знижки
витрати у вигляді суми коштів, сплачених платником податку на користь
вітчизняних вищих і професійно-технічних навчальних закладів (раніше у
нормі було зазначено «на користь закладів освіти»).
Крім того, з 2017 року для отримання податкової знижки у разі оплати вартості
навчання членів сім’ї першого ступеня споріднення не обов’язково, щоб такий
член сім’ї не одержував заробітної плати, тобто такий член сім’ї може бути
працевлаштованим, отримувати зарплату, а особа, яка оплачує на його користь
вартість навчання, може включити витрати до податкової знижки.
Звертаємо увагу, що до 1 січня 2017 року сума витрат, дозволена до включення
до податкової знижки, не могла перевищувати суми місячного прожиткового
мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового
року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн (у 2016 році –
1930 грн). З 1 січня 2017 року всі обмеження щодо розміру витрат скасовані.
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З 1 січня декларація про майновий стан і доходи подаватиметься за новою
формою
З 31.12.2017 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від
06.06.2017 №556 (далі – Наказ №556), яким викладено у новій редакції форму
податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – Декларація) та
інструкцію щодо її заповнення. Починаючи з 01.01.2018 року Декларація має
подаватися за новою формою.
Серед нововведень декларування доходів у 2018 році є те, що фізичним особам
–платникам податку на доходи фізичних осіб за кредитом, отриманим на
придбання житла (іпотечний кредит), встановлено право на сплату суми
податкового зобов’язання, нарахованої на суму боргу, прощеного (анульовано)
кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним із процедурою його
банкрутства, до закінчення строку позовної давності, протягом трьох років
починаючи з року, в якому задекларовано суму такого податкового
зобов’язання.
Платник податку самостійно розраховує суми розстрочення таких податкових
зобов’язань, які погашаються платником податків рівними частинами кожного
календарного кварталу до 20 числа місяця, наступного за кожним календарним
кварталом (до 20 квітня, до 20 липня, до 20 жовтня і до 20 січня).
Крім того, платник податку разом із декларацією подає до контролюючого
органу письмову заяву довільної форми.
Також , змінами передбачено , що у Податковій декларації розділі II
"Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу"
рядок 10.9 "інші доходи, у тому числі" доповнено рядком 10.9.1 "у вигляді

додаткового блага (прощений (анульований) борг за кредитом, що отриманий
на придбання житла (іпотечний кредит))";
у додатку Ф2 "Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи
фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою
особою" до Податкової декларації:
- розділ I "Доходи від провадження господарської діяльності" доповнено
графою 8 "амортизаційні відрахування";
- додано новий розділ II "Інформація щодо нарахованої амортизації";
- розділ III "Податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних
осіб/військового збору" доповнено рядком 1.2 "сума податку на доходи
фізичних осіб, самостійно нарахована платником податку протягом звітного
(податкового) року за результатами останнього базового (звітного) періоду, у
т.ч. у разі припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця
протягом звітного (податкового) року" (для фізичних осіб-підприємців, які
припинили підприємницьку діяльність протягом звітного (податкового) року та
подали декларацію відповідно до абзацу другого п. 177.11 ст. 177 Податкового
кодексу).
Звертаємо увагу, що податкова декларація подається до територіального органу
Державної фіскальної служби за місцем реєстрації громадянина (прописки за
паспортом).
Платники податків мають можливість заповнити та направити декларацію про
майновий стан і доходи через мережу Інтернет. Для користування цією
послугою платнику потрібно мати електронний ключ цифрового підпису та
відповідне програмне забезпечення.
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Коли фізична особа звільняється від обов’язкового подання податкової
декларації про майновий стан і доходи
Корост енська ОДПІ повідомляє, що згідно з п. 179.4 ст. 179 Податкового
кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI платники податку
звільняються від обов’язку подання податкової декларації про майновий стан і
доходи
в
таких
випадках:
а) незалежно від виду та суми отриманих доходів платниками податку, які:
є малолітніми/неповнолітніми або недієздатними особами і при цьому
перебувають на повному утриманні інших осіб (у тому числі батьків) та/або
держави станом на кінець звітного податкового року;

перебувають під арештом або є затриманими чи засудженими до
позбавлення волі, перебувають у полоні або ув’язненні на території інших
держав станом на кінець граничного строку подання декларації;
перебувають у розшуку станом на кінець звітного податкового року;
перебувають на строковій військовій службі станом на кінець звітного
податкового
року;
б) в інших випадках, визначених розд. IV ПКУ.
Відповідно до п. 179.2 ст. 179 ПКУ обов’язок платника податку щодо
подання Декларації вважається виконаним і Декларація не подається, якщо
такий платник податку отримував доходи:
від податкових агентів, які згідно з розд. IV ПКУ не включаються до
загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;
виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру
нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо
передбачених розд. IV ПКУ;
від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному
посвідченні договорів за якими був сплачений податок відповідно до розд. IV
ПКУ;
у вигляді об’єктів спадщини, які відповідно до IV ПКУ оподатковуються за
нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до п.
174.3 ст. 174 ПКУ.
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