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Здаєш в оренду житло - звітуй про доходи  

Конотопська ОДПІ нагадує, що декларувати доходи громадян, з яких не 

сплачувалися податки, зобов’язує ст. 164 Податкового кодексу України.  

Так, у випадку, коли в минулому році здавалася в оренду житлова чи інша 

нерухомість, рухоме майно, то отримані від цього доходи підлягають обов'язковому 

декларуванню.  

Закон зобов’язує громадян задекларувати доходи і сплатити податок  від здачі в 

оренду не лише житлових приміщень, але й гаражів, дачних будинків, присадибних та 

інших земельних ділянок. Крім того, оподатковуються доходи, отримані від здавання в 

прокат автотранспорту та іншого рухомого майна.  

Варто врахувати, що якщо нерухомість або інше майно орендує юридична особа або 

фізична особа – підприємець, то податковим агентом є саме орендатор. Він і повинен 

утримати та перерахувати до бюджету податок за ставкою 18%. Якщо ж нерухомість 

здається фізичній особі, то податок за ставкою 18% сплачує орендодавець.  

Нагадуємо  громадянам, котрі в 2016 році здавали в оренду рухоме та нерухоме 

майно, що вони повинні відзвітувати про доходи та до 3 травня 2017 року надати 

декларацію до територіального органу ДФС України.  

 

Затверджено новий Державний реєстр РРО  

Конотопська ОДПІ  повідомляє про те, що Державна фіскальна служба України 

наказом від 17.02.2017 р. № 102 оновила Державний реєстр реєстраторів розрахункових 

операцій (далі - Державний реєстр).  

Оновлений Державний реєстр  включає  РРО, які дозволені до первинної реєстрації, 

та РРО, первинна реєстрація яких заборонена.  

Окрім того, наведено перелік  реєстраторів розрахункових операцій, виключених з 

Державного реєстру в 2016 - 2017 роках, експлуатація яких не дозволяється.  

Звертаємо увагу, Державний реєстр РРО доповнився ще одним спеціалізованим 

електронним контрольно-касовим реєстратором операцій з купівлі-продажу іноземної 

валюти – КСТ-В2 із версією внутрішнього програмного забезпечення В2-1.  

 

Приймання документів та видача ліцензій на право роздрібної торгівлі 

алкогольними напоями та тютюновими виробами: зміни – 2017  
Конотопська ОДПІ інформує, що наказом ДФС від 28.02.2017 №150 (далі – Наказ 

№150) внесено зміни до наказу ДФС від 24.10.2014 №213 (далі – Наказ №213), яким 

затверджені Рекомендацій щодо організації роботи головних управлінь ДФС України із 

приймання документів та видачі ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними 

напоями та тютюновими виробами (далі – Рекомендації).  

Рекомендації розроблені відповідно до статті 15 Закону України від 19.12.1995 

№481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, 

коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» зі змінами та 

доповненнями та визначають механізм приймання документів і видачі ліцензій на вид 

господарської діяльності – роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими 

виробами (далі – ліцензії) у головних управліннях ДФС.  



Наказом №150 уточнено, що у заявах про видачу ліцензій додатково зазначаються 

(п.2.2 розділу 2 Рекомендацій):  адреса місця торгівлі; перелік реєстраторів розрахункових 

операцій (далі – РРО) (книг обліку розрахункових операцій (далі – КОРО)), які 

знаходяться у місці торгівлі, а також інформація про них (модель, модифікація,  

заводський номер,  виробник,  дата виготовлення;  реєстраційні номери посвідчень РРО 

(КОРО), які знаходяться у місці торгівлі, та дата початку їх обліку в органах ДФС.  

Рішення про відмову у видачі ліцензії приймається у порядку, визначеному чинним 

законодавством, у разі (п.3.3 розділу 3 Рекомендацій):  недостовірності даних у поданих 

заявником документах;  невнесення плати за ліцензію;  невідповідності розміру плати за 

ліцензію виду господарської діяльності, на провадження якого заявник подав документи;  

невідповідності поданих документів умовам провадження діяльності, що ліцензується.  

 

У «ЗІР» функціонує розділ «Електронний цифровий підпис»  

Конотопська ОДПІ інформує, що в електронному сервісі Державної фіскальної 

служби України «Загальнодоступний інформаційно - довідковий ресурс» («ЗІР») з’явився 

розділ «Електронний цифровий підпис».  

Цей розділ містить:  

- актуальні запитання щодо послуг електронного цифрового підпису;  

- інформацію щодо Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційно-

довідкового департаменту ДФС (далі – АЦСК ІДД ДФС) за посиланням 

www.acskidd.gov.ua;  

- місцезнаходження та режим роботи відокремлених пунктів реєстрації користувачів 

АЦСК ІДД ДФС за посиланням www.acskidd.gov.ua/contacts;  

- можливість переходу до усіх запитань-відповідей за напрямком «Електронний 

цифровий підпис».  

Нагадуємо, що скористатись електронним сервісом «ЗІР» можна на головній сторінці 

офіційного веб-порталу ДФС або за посиланням http://zir.sfs.gov.ua.  

 

З початку року до зведеного бюджету надійшло більше  173 млн. гривень 

«Конотопською ОДПІ за січень-лютий 2017 рік до зведеного бюджету забезпечено 

надходження 173,6 млн. грн, чим на 70,3 млн. грн, або на 68,1 відс., перевищено 

показники 2016 року. До державного бюджету протягом січня-лютого забезпечені 

надходження на загальну суму 70,0 млн. грн, місцеві бюджети для своїх потреб отримали 

103,6 млн. гривень» - повідомив Юрій Чеботарьов, в.о. начальника Конотопської ОДПІ. 

«У повному обсязі виконано завдання ГУ ДФС у Сумській області з податку на 

додану вартість із ввезених на територію України товарів – 101,8 відс. додаткові 

надходження 653,1 тис. грн, податку та збору на доходи фізичних осіб – 117,5 відс., 

додаткові надходження 11,2 млн. грн, акцизного податку з вироблених в Україні 

підакцизних товарів  – 105,9 відс. додаткові надходження 305,2 тис. грн, податку на 

прибуток підприємств  – 109,5 відс. (додатково 212,1 тис.  грн.) та інших податків і зборів. 

З початку року платникам податків на рахунки відшкодовано 4,6 млн. грн. податку на 

додану вартість, що на 8,5 млн. грн менше відшкодувань за аналогічний період минулого 

року», - зазначив Юрій Чеботарьов. 
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