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Конотопська ОДПІ ГУ ДФС у Сумській області повідомляє: 
 

 

Самотня мати має право на застосування підвищеної податкової соціальної пільги 

 

Порядок надання податкових соціальних пільг (далі – ПСП) встановлений ст.169 Податкового 

кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ). 

Згідно з нормами згаданої статті ПКУ будь-який платник податку на доходи фізичних осіб (далі – 

ПДФО) має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від 

одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму ПСП у розмірі, що дорівнює 50 відсотків розміру 

прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 

січня звітного податкового року. 

Платник ПДФО, який є одинокою матір’ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, 

піклувальником, має право на ПСП у розмірі 150 відсотків суми пільги (у 2018 році – 1321,50 грн.), у 

розрахунку на кожну дитину віком до 18 років. Про наявність такого права необхідно зазначити у заяві 

про застосування ПСП, до якої додаються відповідні підтвердні документи. 

Отже, самотня мати має право на застосування ПСП у розмірі 150 відсотків суми пільги, яка 

визначена пп. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 ПКУ, у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років, за умови 

дотримання процедур, зазначених пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ, та наданням відповідних 

підтверджуючих документів. 

Оновлену декларацію з ПДВ слід подати вперше за червень 2018 року 

Конотопська ОДПІ ГУ ДФС у Сумській області нагадує, що Міністерство фінансів України 

наказом від 23.03.2018 №381 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 

2016 року N 21» (далі – наказ №381) оновило форми додатків 1, 5 і 9 до декларації з податку на додану 

вартість  та Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість.  

Наказ №381 опубліковано 04 травня 2018 року.  

Відповідно до норм п.46.6 ст.46 Податкового кодексу України оновлені форми податкової 

звітності повинні застосовуватися для звітування за період, наступний за періодом їхнього офіційного 

оприлюднення.  

Таким чином, оновлені додатки платники ПДВ повинні будуть заповнювати під час подання 

декларації з ПДВ за  червень 2018 року (ІІІ квартал 2018 року).  

Українець намагався вивезти за кордон цінні купюри 

Днями на українсько-російському кордоні затримано громадянина України, який намагався 

перевезти через кордон культурні цінності.  

Під час огляду автомобіля серед особистих речей українця сумські митники виявили 3 купюри – 

«Билет Государственного Банка Союза ССР»  номіналом один червонець, 1937 року випуску, 

«Государственный кредитный билет» номіналом один рубль, 1898 року випуску та «Банкнота»  

номіналом 20 крон 1913 року випуску.  

Відносно цінностей при переміщенні через митний кордон України встановлені обмеження згідно 

з ст. 197 Митного кодексу України та додатком № 1 інструкції, затвердженої  Наказом Міністерства 

культури і мистецтв України  № 258 від 22 квітня 2002 року.  

Культурні цінності вилучено для проведення експертизи.  

На правопорушника  складено протокол про порушення митних правил відповідно до ст. 471 

Митного кодексу України.  
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Що робити у разі не отримання повідомлення-рішення щодо сплати податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки чи виявлення розбіжностей 

 

Конотопська ОДПІ для належного адміністрування податку на нерухоме майно у 2018 році  

повідомляє фізичним особам, що у разі, якщо платнику податку не надходили податкові повідомлення - 

рішення про його сплату чи не надійде до 01 липня 2018 року за 2017 рік, він має право звернутися до 

контролюючого органу із заявою, до якої додати копії документів, що підтверджують право власності на 

нерухоме майно. Контролюючий орган на підставі заяви розрахує суму податку на нерухоме майно та 

надішле податкові повідомлення - рішення. 

Якщо платнику податку надійшло податкове повідомлення – рішення про сплату податку на 

нерухоме майно, однак ним виявлено розбіжності і він не погоджується із сумою податку, такий платник 

податку може звернутися до контролюючого органу із заявою про проведення звірки. 

Заяви подаються платниками податку як особисто до контролюючого органу, так і поштовим 

відправленням. 

 

Основні результати роботи підрозділів податкової міліції ГУ ДФС у Сумській області за січень-

квітень 2018 року 

 

Економічний ефект від діяльності оперативно-слідчих підрозділів податкової міліції органів 

Державної фіскальної служби Сумської області за січень-квітень 2018 року перевищив 146 млн. гривень. 

Так, у кримінальних провадженнях забезпечено відшкодування збитків у розмірі 20,5 млн. 

гривень. Накладено арешт на майно та кошти на суму понад 70 млн. гривень. 

Працівники  податкової міліції Сумщини з початку року з незаконного обігу вилучили на суму 

понад 13,3 млн. грн підакцизних товарів. 

Оперативники упередили 5,6 млн. грн ПДВ, що були незаконно заявлені до відшкодування з 

бюджету. Ці суми перебувають під кримінальним провадженням. 

За наслідками відпрацювання підприємств-користувачів незаконними послугами «конвертаційних 

центрів» та «фіктивних фірм», а також перевірок учасників державних закупівель до бюджету 

мобілізовано 16,3 млн. гривень. 

За результатами відпрацювання ризикових експортно-імпортних операцій до бюджету  залучено 

20,5  млн. гривень. 

Податкова міліція Сумщини продовжує спрямовувати службову діяльність на профілактику та 

протидію злочинності у сфері оподаткування, бюджетній та митній сферах, зменшення обсягів 

«тіньового» сегменту економіки, створення належних умов ведення бізнесу для сумлінних платників 

податків. 
 


