
 

 

Конотопська ОДПІ ГУ ДФС у Сумській області повідомляє: 
 

Щодо внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 

Конотопська ОДПІ ГУ ДФС у Сумській області повідомляє, що відповідно до вимог 

Податкового Кодексу України, фізичні особи - платники податків зобов’язані подавати 

контролюючим органам відомості про зміну даних, які вносяться до облікової картки 

Державного реєстру фізичних осіб – платників податків протягом місяця з дня виникнення 

таких змін шляхом подання відповідної заяви. 

Форма заяви та порядок внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників 

податків визначені Положенням про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних 

осіб – платників податків, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 

29.09.2017 року №822, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2017 за 

№1306/31174. 

У разі зміни у фізичної особи реєстраційних даних, зокрема реєстрації місця проживання, 

фізична особа звертається до контролюючого органу за своїм новим місцем проживання і 

надає заяву за формою №5ДР. Бланк заяви за ф.№5ДР видається контролюючим органом 

безоплатно. Заява заповнюється особисто фізичною особою (або довіреною особою за умови 

наявності довіреності на вчинення таких дій) відповідно до її паспортних даних. До заяви за 

ф.№5ДР фізична особа додає копію свого паспорта. 

Заява за формою № 5ДР стосовно малолітньої особи подається одним з батьків 

(усиновителем, опікуном, піклувальником) за наявності документа, що посвідчує його особу, 

та свідоцтва про народження дитини. Якщо зазначені документи видані не українською 

мовою, необхідно подати засвідчені в установленому законодавством порядку переклади цих 

документів українською мовою (після пред’явлення повертаються) та їх копії. 

 

Чи оподатковується сума коштів сплачена на навчання податком на доходи з фізичних 

осіб та військовим збором? 

Відповідно пп. 165.1.21 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 

2755-VІ із змінами та доповненнями до загального місячного або річного оподатковуваного 

доходу платника податку не включається сума, сплачена будь-якою юридичною або фізичною 

особою на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів за 

здобуття освіти, за підготовку чи перепідготовку платника податку, але не вище трикратного 

розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) 

року за кожний повний або неповний місяць навчання, підготовки чи перепідготовки такої 

фізичної особи.  

У 2018 році від оподаткування податком на доходи фізичних осіб звільняється сума, що 

становить 11 169,00 грн. за повний або неповний місяць навчання. Вартість навчання, що 

перевищує зазначену суму, оподатковується податком на доходи  фізичних осіб і військовим 

збором на загальних підставах.  

У податковому розрахунку № 1 ДФ, затвердженого наказом Міністерства фінансів 

України від 13.01.2015 № 4 „Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, 

нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 

№ 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку 

сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них 

податку», сума, сплачена за навчання, відображається під ознакою доходу «145»).  

 

 



Податкова міліція Сумщини наклала арешт на видобувачів піску на суму 3,5 

млн. гривень 

Накладено арешт на видобуті з порушенням чинного законодавства корисні копалини 

та техніку для їх видобутку, вартістю 3,5 млн. гривень  
Співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Сумській області під процесуальним 

керівництвом прокуратури області здійснюється досудове розслідування у кримінальному 

провадженні щодо ухилення від сплати рентної плати за користування надрами при видобутку 

піщаної сировини, яка у подальшому використовувалася для виробництва будівельних 

матеріалів.  

Встановлено, що службові особи одного із підприємств обласного центру протягом 2012-

2018 років в порушення вимог чинного законодавства не застосовували відповідний 

коефіцієнт, передбачений Податковим кодексом України за видобування піщано-гравійної 

сировини.     Внаслідок таких дій фігурантів державному бюджету було нанесено збитки у 

вигляді недоплати 5% від суми реалізації видобутого піску. Окрім того, занижено сплату 

рентної плати за користування надрами в сумі понад 1,1 млн. гривень.  

За результатами проведеного обшуку було вилучено 5 одиниць спеціальної техніки 

(бульдозери, екскаватори та земснаряд), а також 5 тисяч кубічних метрів намивного 

будівельного піску, видобутого за допомогою спеціальної техніки, загальною вартістю 3,5 

млн. гривень.  

Судом винесено ухвалу про накладення арешту на вилучені ТМЦ.  

Звіт щодо ЄСВ подається за липень за старою формою 

Конотопська ОДПІ повідомляє, що ДФС України від 16.07.2017 року № 21469/7/99-99-13-

02-01-17 надала роз’яснення щодо набрання чинності Порядку формування та подання 

страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове 

державне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 

№ 435, у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.05.2015 № 511, з 01 вересня 

2018 року. 

До визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для 

складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому 

відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого 

визначення. 

Враховуючи зазначене, звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування за липень 2018 року подається у серпні 

2018 року за формами звітності, затвердженої наказом Мінфіну від 14.04.2015 № 435. 

Звітність за новими формами, затвердженими наказом № 435 у редакції наказу № 511, 

подаватиметься починаючи з 01.09.2018 року. 

Додатково повідомляємо, що з 02.07.2018 року рахунки для сплати ЄСВ не змінились. 

ДФС співпрацює з американськими колегами 

         Розпочався  візит  делегації  Державної фіскальної служби до США на запрошення  

американських колег. Для ДФС це перший захід такого високого рівня. Головна мета візиту – 

більш  тісна  взаємодія з американськими партнерами, налагодження контактів для обміну 

досвідом та інформацією, отримання технічної та фінансової підтримки. 

       Заплановано   велику   кількість  важливих   зустрічей.  Сьогодні   зустрічаємося   із   

керівництвом Служби   внутрішніх  доходів  США.  Говоримо про  управління   ризиками, 

використання  аналітики у відборі справ  для  аудиту  великого  бізнесу, запровадження  

комплексної системи захисту інформації, сервіси  для  платників    податків, методи  

попередження,   виявлення   та   розслідування   фінансових злочинів. 

      У   Міжнародному   валютному   фонді   плануємо   провести  презентацію  стратегічних    

ініціатив розвитку ДФС та  плану  їх впровадження. Обов`язково порушимо питання 

реорганізації центрального апарату ДФС та її територіальних органів. 

     -  Дуже  розраховуємо, що результатом  наших   перемовин  із  МВФ  та  Світовим   банком  

стануть програми  фінансової  підтримки  розвитку  та  реформування  Державної  фіскальної  

служби, - сказав Мирослав Продан,  в.о. Голови ДФС.  – З  колегами з  митно-прикордонної 

служби плануємо говорити про   роботу з  митними  ризиками,  організацію  мобільних   груп  

та  застосування  технічних   засобів контролю.  

 


