
 

 
 

 

Конотопська ОДПІ ГУ ДФС у Сумській області повідомляє: 

 

До Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва внесено зміни 

 

Конотопська ОДПІ інформує, що відповідно до п.п.298.8.1 п.298.8 ст.298  Податкового кодексу 

України Міністерство аграрної політики та продовольства України наказом від 16.03.2018 

№142 (далі – Наказ №142) внесло зміни до Розрахунку частки сільськогосподарського 

товаровиробництва.  

Так, у графі 3 п.п.3.1 п.3 Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва, 

затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 

26.12.2011 № 772 слова та цифри «719 «Інші доходи від операційної діяльності», на якому 

обліковуються суми ПДВ, які залишаються у розпорядженні суб’єктів спеціального режиму 

оподаткування, встановленого ст. 209 Податкового кодексу України» замінено словами та 

цифрами «718 «Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів», на який зараховується 

бюджетна дотація для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання 

виробництва сільськогосподарської продукції відповідно до статті 16
1
 Закону України «Про 

державну підтримку сільського господарства України».  

Наказ №142 набрав чинності 04 травня 2018 року.  

У торговому приміщенні площею менше 20 кв. м суб’єкт господарювання не має права 

здійснювати реалізацію алкогольних напоїв 

 

Конотопська ОДПІ нагадує, що відповідно до абзацу чотирнадцятого ст. 1 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 місце торгівлі – місце реалізації товарів, у тому числі на розлив, в одному 

торговому приміщенні (будівлі) за місцем його фактичного розташування, для тютюнових 

виробів та пива – без обмеження площі, для алкогольних напоїв, крім пива, – торговельною 

площею не менше 20 кв. метрів, обладнане реєстраторами розрахункових операцій (незалежно 

від їх кількості) або де є книги обліку розрахункових операцій (незалежно від їх кількості), в 

яких фіксується виручка від продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів незалежно від 

того, чи оформляється через них продаж інших товарів.  

Отже, у торговому приміщенні торговельною площею менше 20 кв. м суб’єкт господарювання 

не має права здійснювати реалізацію алкогольних напоїв, крім пива, оскільки реалізація пива 

здійснюється без обмеження площі.  

 

Сумські митники затримали контрабандиста з іконою 

    
 Громадянин Російської Федерації, рухаючись смугою «Зелений коридор» на митному посту 

«Бачівськ», намагався вивезти з України старовинну ікону.  

  09.05.2018  на пункті пропуску "Бачівськ" Сумської митниці ДФС в ході огляду транспортного 

засобу  було виявлено ікону «Георгія Переможця». Росіянин перевозив ікону  в багажному 

відділенні автомобіля серед особистих речей. Предмет старовини переданий для подальшої 

експертизи та прийняття правового рішення, адже знахідка може становити культурну та 

історичну цінність.  

  На росіянина митники склали протокол про порушення митних правил. 

 

 



Громадяни до 01 серпня 2018 року зобов’язані сплатити податок на доходи, зазначений у 

декларації про майновий стан і доходи 

 

Конотопська ОДПІ інформує, що відповідно до п. 179.7 ст. 179 Податкового кодексу України 

від 02.12.2010 № 2755-VІ зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) фізична особа зобов’язана 

самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов’язання, 

зазначену у поданій нею податковій декларації про майновий стан і доходи.  

Звертаємо увагу, що згідно з п. 126.1 ст. 126 ПКУ у разі якщо платник податків не сплачує 

узгоджену суму грошового зобов’язання протягом строків, визначених ПКУ, такий платник 

податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:  

- при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати 

суми грошового зобов’язання, – у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу;  

- при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми 

грошового зобов’язання, – у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу.  

Відповідно до пп. 129.1.3 п. 129.1 ст. 129 ПКУ при нарахуванні суми податкового зобов’язання, 

визначеного платником податків або податковим агентом, – після спливу 90 календарних днів, 

наступних за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання нараховується 

пеня (пп. 129.1.3 п. 129.1 ст. 129 ПКУ).  

На суми грошового зобов’язання, визначеного пп. 129.1.3 п. 129.1 ст 129 ПКУ (включаючи суму 

штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені), нараховується пеня за кожний 

календарний день прострочення у його сплаті, включаючи день погашення, із розрахунку 100 % 

річних облікової ставки Національного банку України, діючої на кожний такий день (п. 129.4 

ст. 129 ПКУ).  

У ДФС буде створений новий департамент з питань стратегічного розвитку та 

міжнародного співробітництва 

 

У центральному апараті ДФС плануються зміни в організаційній структурі. Найближчим часом 

буде створений новий департамент, який координуватиме питання стратегічного розвитку та 

міжнародного співробітництва ДФС. Крім розбудови якісної співпраці, відновлення контактів з 

митними та податковими адміністраціями інших держав і міжнародними інституціями, новий 

підрозділ буде контролювати та відповідати за реалізацію реформ у ДФС.  

Перш за все, мова йде про виконання Стратегічних напрямів діяльності служби до 2020 року, 

розроблених у ДФС та підтриманих міжнародними партнерами, бізнесом, громадськістю та 

профільними асоціаціями.  

«Новий департамент стане центром змін та перетворень з потужними аналітичними, 

прогнозними функціями та необхідними повноваженнями. У підрозділ увійдуть люди, які 

будуть здатні реалізовувати реформи, розвивати такі складні напрямки, як міжнародна 

співпраця та проектний менеджмент. Володіння іноземними мовами, потужні аналітичні 

здібності і у той же час досконалі знання податкового і митного законодавства та базових 

світових трендів – головні вимоги до підбору кадрів», – зазначив в.о. Голови ДФС Мирослав 

Продан.    

Організаційна структура нового департаменту буде побудована за функціональним принципом 

з чітким розподілом повноважень та відповідальності співробітників. Тобто за кожним з 

фахівців буде закріплений відповідний напрямок та міжнародні партнери, а робота менеджера 

побудована за принципом «реалізація проекту під ключ». Кожен стратегічний блок реформ 

буде систематизовано, зокрема, за строками реалізації, фінансового та законодавчого 

навантаження, а також можливими ризиками.    

Додамо, що всі без виключення міжнародні партнери ДФС підтримали заснування нового 

структурного підрозділу.   

Нагадаємо, ДФС визначено 9 базових стратегічних напрямів: сервіси; ІТ та інфраструктура; 

митниця та прикордонне співробітництво; міжнародні зобов’язання та співробітництво; 

управління ризиками, податковий контроль та борг; ефективне адміністрування податків, 

зборів, митних платежів; добровільна сплата; персонал;  формування іміджу та прозорість 

діяльності.   

 


