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За січень – грудень 2017 року від платників Маріупольської ОДПІ Головного управління
ДФС у Донецькій області до бюджетів усіх рівнів надійшло 4681,1 млн. гривень податків,
що на 594,9 млн. гривень або 14,6 % більше відповідного періоду минулого року.
У
порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження за січень – грудень 2017
року до місцевого бюджету міста зросли на 326,4 млн. гривень, або 12,3 %, та склали
понад 2980,0 млн. гривень; до державного бюджету - на 268,5 млн. гривень, або 18,7 %
та склали 1700,6 млн. гривень.

У розрізі основних платежів до державного бюджету надійшло: податку на доходи
фізичних осіб – 779,6 млн. гривень; податку на додану вартість – 610,1 млн. гривень;
податку на прибуток підприємств – 124,4 млн. гривень; акцизного податку – 7,9 млн.
гривень.

Новації законодавства в 2018 році

Маріупольська ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій області інформує, що
Законом України від 07 грудня 2017 року № 2246-VІІІ «Про Державний бюджет України
на 2018 рік» з 1 січня 2018 року встановлено мінімальну заробітну плату у наступному
розмірі:

• у місячному - 3723 гривні;
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• у погодинному - 22,41 гривні.

Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць з 1 січня 2018 року
становитиме 1700 гривень, з 1 липня – 1777 гривень, з 1 грудня – 1853 гривні, а для
основних соціальних і демографічних груп населення:

• дітей віком до 6 років: з 1 січня 2018 року - 1492 гривні, з 1 липня - 1559 гривень, з 1
грудня - 1626 гривень;

• дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2018 року - 1860 гривень, з 1 липня - 1944 гривні,
з 1 грудня - 2027 гривень;

• працездатних осіб: з 1 січня 2018 року - 1762 гривні, з 1 липня - 1841 гривня, з 1 грудня
- 1921 гривня;

• осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2018 року - 1373 гривні, з 1 липня - 1435
гривень, з 1 грудня - 1497 гривень.

Також звертаємо увагу, що розмір мінімальної заробітної плати впливає на розрахунок
єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. З
1 січня 2018 року розмір мінімального страхового внеску на місяць складає 819,06 грн.
(3723 грн х 22%).

Крім того, змінилася максимальна величина бази нарахування єдиного внеску. З 1 січня
2018 року - 55845 гривень (3723 грн х 15 розмірів мінімальної заробітної плати).
Відповідно розмір максимального страхового внеску на місяць становить 12285,90
гривень.
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Щодо нової форми податкової декларації про майновий стан і доходи

Маріупольська ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій області інформує, що зміни
до форми податкової декларації про майновий стан і доходи (далі - Декларація) та
інструкції щодо її заповнення внесено наказом Мінфіну України від 06.06.2017 №556
«Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року
№859». Цей наказ набрав чинності 31 грудня 2017 року.

З 1 січня 2018 року стартувала кампанія декларування доходів громадян, отриманих
протягом 2017 року.

Податкова декларація подається платниками податків за місцем своєї податкової адреси
в один із таких способів (за вибором):

- особисто або уповноваженою на це особою;

- надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

- засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо
електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

Звертаємо увагу, що у разі надсилання податкової декларації поштою, платник податку
зобов’язаний здійснити таке відправлення не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення
граничного строку подання податкової декларації, а при поданні податкової декларації в
електронній формі, - не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає такий
граничний строк.

Граничні строки подання податкової декларації:
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- для фізичних осіб-підприємців (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) –
протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного
(податкового) кварталу (року). Останній день подання декларації за 2017 рік –
09.02.2018;

- для фізичних осіб-підприємців, стосовно яких проведено державну реєстрацію
припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця за її рішенням, –
протягом 30 календарних днів з дня проведення державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності;

- для громадян, які зобов’язані згідно з ПКУ подати податкову декларацію, і осіб, які
проводять незалежну професійну діяльність, – до 01 травня року, що настає за звітним;

Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або
святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що
настає за вихідним або святковим днем.

Маріупольська ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області
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