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ІНТЕРНЕТ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

ІНТЕРНЕТ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

НА ВЕБ-САЙТІ ДФС HTTP://WWW.SFS.GOV.UA

Оновлено План-графік проведення документальних планових перевірок 

На веб-сайті ДФС оприлюднено 
оновлені розд. І (стосується до-
кументальних планових переві-
рок платників податків – 
юросіб) та розд. ІІ (стосується 

документальних планових пере-
вірок фінансових установ, по-
стійних представництв та пред-
ставництв нерезидентів) плану-
графіка на 2018 рік з ураху

ванням коригування (станом на 
липень 2018 року). Зміст розді-
лів ІІІ та ІV не змінився.

НА ВЕБ-САЙТІ ГУ ДФС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
HTTP://WWW.КН.SFS.GOV.UA
Із 2 серпня вводиться єдиний зразок заяви 
для платників акцизного податку

Із 2 серпня суб’єкти господарю-
вання (далі – СГ) заповнювати-
муть заяви за єдиним зразком 
в залежності від дії, яку необ-
хідно здійснити. Таке перед-
бачено розпорядженням ДФС 
від 28.02.18 р. № 18-р, яким 
установлено порядок ведення 
Реєстру виданих, тимчасово 
призупинених, анульованих 
ліцензій на право роздрібної 
торгівлі алкогольними напо-
ями та тютюновими виробами. 
СГ в заяві на видачу ліцензії, 

внесення чергового платежу 
(щоквартально сплата за ліцен-
зією), переоформлення ліцензії 
та внесення змін РРО, видачу 
дубліката ліцензії повинен за-
повнювати п. 5 «код та назва 
виду діяльності». Наводяться 
діючі коди «КВЕД», а саме:

47.11 (роздрібна торгівля в не- •
спеціалізованих магазинах, 
переважно продуктами харчу-
вання, напоями та тютюнови-
ми виробами);

47.25 (роздрібна торгівля на- •

поями в спеціалізованих ма-
газинах);

47.26 (роздрібна торгівля тю- •
тюновими виробами в спеціа-
лізованих магазинах);

56.10 (діяльність ресторанів,  •
надання послуг мобільного 
харчування);

56.30 (обслуговування напо- •
ями).

Яна ГОЛУБЕНКО, консультант 
із питань бухгалтерського обліку 

та оподаткування 

Проміжна фінзвітність складається 
з Балансу та Звіту про фінансові результати

Зверніть увагу! Деякі експерти повідомляють, що в складі декларації 
з податку на прибуток за півріччя необхідно подати п'ять форм фінансової 
звітності, які є додатком до декларації. Тим часом, відповідно до п. 2 По-
рядку, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419, проміжна 
фінансова звітність за правилами НП(С)БО подається в складі двох форм, 
а саме:

«Баланс (Звіт про фінансовий стан)» – форма № 1; •

«Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» – форма № 2. •
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