
Державна казначейська служба України нагадала про нові рахунки

Слов'янсько-Лиманське управління Головного управління ДПС у Донецькій області
повідомляє наступне.

Державна казначейська служба України на головній сторінці сайту за посиланням
https://www.treasury.gov.ua/ua/news/novi-rahunki-do-uvagi-platnikiv-podatkiv-

bankivskih-ustanov-yuridichnih-ta-fizichnih-osib
звернула увагу платників податків, що з 01 січня 2020 року вона перейшла на ведення

бухгалтерського обліку за Планом рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 № 1203 із змінами та
доповненнями.

До уваги громадян! Розпочалася деклараційна кампанія – 2020!

Слов'янсько-Лиманське управління Головного управління ДПС у Донецькій області
нагадує, що з початку 2020 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів,
отриманих протягом 2019 року.

Декларувати свої доходи – це конституційний обов’язок громадян.
Відповідно до норм Податкового кодексу України (далі – ПКУ) громадяни, які

подають податкові декларації про майновий стан і доходи (далі – декларація) розподіляються
на дві категорії:

- особи, які зобов’язані подати річну декларацію,
та
- особи, які мають право подати декларацію з метою отримання податкової знижки.
Фізична особа – платник податків може обрати зручний для себе спосіб подання

декларації та подати її до податкового органу за місцем своєї податкової адреси (місцем
проживання) в один із таких способів:

- особисто або уповноваженою на це особою;
- надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
- засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів

щодо електронного документообігу.
Граничний термін подання декларації за звітний 2019 рік для громадян, які

зобов’язані подати річну декларацію, – 30 квітня 2020 року.
У разі надсилання 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.

При направленні декларації засобами електронного зв’язку громадяни можуть
скористатися електронним сервісом в «Електронному кабінеті» (cabinet.tax.gov.ua), який
передбачає часткове автоматичне заповнення декларації на підставі облікових даних
платника, відомостей щодо нарахованих (виплачених) доходів, наявних в Державному
реєстрі фізичних осіб – платників податків та відомостей щодо об’єктів нерухомого
(рухомого) майна.

Звертаємо увагу, що обов’язок подання декларації у платників податків виникає при
отриманні:

- доходів не від податкових агентів (тобто від інших фізичних осіб, які не
зареєстровані як самозайняті особи).

До таких доходів відносяться, зокрема, доходи від надання в оренду рухомого або
нерухомого майна іншим фізичним особам; успадкування майна не від членів сім’ї першого
та другого ступенів споріднення, при нотаріальному оформленні спадщини, за якими не було
сплачено податок на доходи фізичних осіб та військовий збір тощо;

- доходів від податкових агентів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які
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не звільнені від оподаткування.
До таких доходів відноситься, зокрема дохід у вигляді основної суми боргу (кредиту)

платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не
пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, якщо його
сума перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік),
встановленої на 1 січня звітного податкового року, а також інвестиційні доходи;

- іноземного доходу;
- доходів від продажу власної сільськогосподарської продукції у разі, якщо розмір

земельних ділянок перевищує ;
- та в інших передбачених Податковим кодексом України випадках.
Фізичні особи – платники податків мають право відповідно до статті 166 ПКУ

задекларувати право на податкову знижку шляхом подання декларації по 31 грудня 2020
року (включно).

Нова форма декларації про майновий стан і доходи для зручності платників

Слов'янсько-Лиманське управління Головного управління ДПС у Донецькій області
зазначає, що наказом Міністерства фінансів України від 25.04.2019  № 177 «Про внесення
змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року № 859» (далі – Наказ
№ 177), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 04.07.2019 за № 728/33699, з
01.01.2020 запроваджується та вводиться в дію нова форма податкової Декларації, якою
передбачено деякі зміни.

Так, новою формою податкової Декларації в окремому додатку Ф3 «Розрахунок суми
податку, на яку зменшуються податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб, у
зв’язку з використанням права на податкову знижку» передбачено здійснення розрахунку
ПДФО, на яку зменшуються податкові зобов’язання з ПДФО, у зв’язку із використанням
права на податкову знижку.

Крім того, у новій формі Декларації для платників податків, які декларують право на
податкову знижку, введено окрему позначку у розділі категорія платника, у зв’язку з тим, що
такі платники відповідно до п.п. 166.1.2 п. 166.1   ст. 166 Податкового кодексу України
мають окремий граничний строк подання Декларації – по 31 грудня включно наступного за
звітним року.

Також у новій формі Декларації введено окремий рядок 10.2 «Дохід, нарахований
(виплачений, наданий) у формі винагород та інших виплат відповідно до умов цивільно-
правового характеру» для відображення доходів за цивільно-правовими договорами,
отриманих від фізичних осіб – платників єдиного податку четвертої групи.

Звертаємо увагу, що у рядку 17 «Сума податку з доходів, отриманих від фізичної
особи – платника податку (орендаря), який не є податковим агентом, за оренду (суборенду,
емфітевзис) земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених або не виділених у натурі
(на місцевості), які розташовані за місцезнаходженням, відмінним від податкової адреси
платника податку (орендодавця) (графа 6 рядка 10.4.1)» Декларації відображаються суми
ПДФО, отримані від фізичної особи – орендаря, який не є податковим агентом фізичної
особи – орендодавця, від надання в оренду (суборенду, емфітевзис) земельних ділянок,
земельних часток (паїв), виділених або не виділених у натурі (на місцевості), які розташовані
за місцезнаходженням, відмінним від податкової адреси орендодавця, який в подальшому
приймає участь у розрахунку податкових зобов’язань з ПДФО (рядок 18.1 Декларації).
Водночас, військовий збір за зазначеними операціями сплачується в повному обсязі за
податковою адресою платника податків.

Трудовий договір – угода роботодавця з працівником

Слов'янсько-Лиманське управління Головного управління ДПС у Донецькій області



повідомляє наступне.
Відповідно до ст. 21 Кодексу законів про працю України від 10 грудня 1971 року

№322-VIII із змінами та доповненнями (далі – КЗпП), трудовий  договір – це угода між
працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним
органом чи фізичною особою, за якою:

◄ працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з
підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові;

◄ власник підприємства або уповноважений ним орган чи фізична особа
зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці,
необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним
договором і угодою сторін.

При укладенні трудового договору громадянин зобов’язаний подати паспорт або
інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених
законодавством, – також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан
здоров’я та інші документи.

Увага платників податків, які здійснюють діяльність на ринку пального !

Законом України від 18.12.2019 №391-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування
акцизного податку» (далі – Закон № 391) внесено зміни у статтю 15  Закону України від
19.12.1995 №481/95-ВР « Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» (далі – Закон
№ 481), а саме, після частини сорок другої доповнено новою частиною такого змісту:

 «Суб’єкти господарювання, що здійснюють зберігання пального, яке не
реалізовується іншим особам і використовується виключно для потреб власного споживання
чи промислової переробки копії зазначених документів не подають. Такі суб’єкти
господарювання у заяві  зазначають про використання пального для потреб власного
споживання чи переробки, загальну місткість резервуарів, що використовуються для
зберігання пального, та їх фактичне місцезнаходження, а також фактичне
місцезнаходження ємностей, що використовуються для зберігання пального».

Зазначені зміни до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів
України набрали чинності з 29.12.2019.

 Крім того, Законом № 391 внесено зміни у частину двадцять другу статті 18 Закону 
№481, а саме, цифри і слова «31 грудня 2019 року» замінити цифрами і словами «31 березня
2020 року».

Cтавки єдиного податку для ФОП – 2020

Слов'янсько-Лиманське управління Головного управління ДПС у Донецькій області
повідомляє, що підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму впливає на 
показники  максимальних ставок єдиного податку для спрощенців І та ІІ групп.

Нагадаємо, що фіксовані ставки єдиного податку встановлюють підприємцям сільські,
селищні, міські ради або ради об'єднаних територіальних громад, що створені згідно із
законом та перспективним планом формування територій громад, залежно від виду
господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць (п. 293.2 ПКУ). При цьому їх
максимальний розмір встановлюють:

1) для І групи платників єдиного податку - у межах до 10 % розміру прожиткового
мінімуму;

2) для ІІ групи платників єдиного податку - у межах до 20% розміру мінімальної
заробітної плати.

Отже, з січня 2020 року максимальні фіксовані ставки єдиного податку для ФОП-
єдинників складають:



- для І групи - 210,20 грн ( 2102 грн х 10%);
- для ІІ групи - 944,60 грн (4723 грн х 20%).

Слов’янсько-Лиманське управління

Увага!

Податкова служба Донеччини запрошує на особисту зустріч з очільником ГУ ДПС у
Донецькій області Іриною ДОЛОЗІНОЮ, яка відбудеться 17 січня 2020 року з 10-00 до 12-00
у м.Слов’янськ. Тел. для запису та довідок (0626) 62-15-65

Донеччина: надходження за спеціальне використання водних об`єктів склали майже
122 млн гривень

За січень-грудень 2019 року підприємства Донеччини, що у своїй діяльності
використовують водні об`єкти, спрямували до бюджетів 121,6 млн грн рентної плати за
спеціальне використання води.

Плата за спеціальне використання води згідно з розподілом коштів надходить майже
порівну до державного (66,9 млн грн) та місцевих бюджетів (54,7 млн гривень).

На даний час найбільшими бюджетоформуючими платниками цього податку у
Донецькому регіоні є ПРАТ«ММК ім. Ілліча», Вуглегірська ТЕС ПРАТ«Центренерго» та ВП
Курахівська ТЕС ТОВ «ДТЕК «Східенерго».

Найбільші надходження плати за спеціальне використання води, або 51,2%,
забезпечили підприємства м. Маріуполя – 62,3 млн грн, також підприємства м. Бахмут та
Мар`їнського району забезпечили надходження цього податку у сумі 21,8 млн грн та 10 млн
грн відповідно.

Підприємства – платники рентної плати за спеціальне використання води обчислюють
суму плати наростаючим підсумком з початку року та надають податкові декларації до
контролюючих органів за місцем податкової реєстрації.

Головне управління ДПС у Донецькій області нагадує, що граничний термін подання
податкової звітності та сплати податкових зобов`язань з рентної плати за спеціальне
використання води за IV квартал 2019 року – 10 лютого та 20 лютого 2020 року відповідно.

Донеччина: на потреби української армії у 2019 році
сплачено майже 600 мільйонів грн військового збору

За 2019 рік мешканцями Донеччини до бюджету сплачено 597,1 млн грн військового
збору, що більше відповідного періоду 2018 року на 17 відсотків. Лише у грудні на
підтримку армії спрямовано 63,3 млн гривень податку.

Важливим джерелом наповнення державної казни є робота податкових органів
Донецької області з легалізації ринку праці та протидії виплатам неофіційних заробітних
плат. Відповідальними за нарахування збору до бюджету є роботодавці, що нараховують
доходи у вигляді заробітної плати на користь платника податків. І позитивна динаміка
зростання надходжень військового збору – це підтвердження того факту, що все більше
роботодавців відмовляються від виплат заробітної плати в «конвертах» та офіційно
оформлюють працівників.

Військовий збір у повному обсязі перераховується до державного бюджету. Лідерами
зі сплати цього збору є м. Маріуполь - від громадян цього міста до державної казни
надійшло 182,4 млн грн, м. Покровськ – 80,6 млн грн, та Слов`янський район – 71,7 млн



гривень.
Головне управління ДПС у Донецькій області наголошує, що військовий збір – внесок

кожного громадянина на зміцнення обороноздатності української армії та встановлення миру
в нашій державі.

На захист довкілля бізнес-спільнота Донеччини
у минулому році спрямувала більше мільярда гривень

Справляння екологічного податку, в першу чергу, обумовлено необхідністю
мінімізації негативного впливу господарської діяльності підприємств на природні ресурси
Донеччини та часткової компенсації їх відтворення, що в умовах Донецького регіону вкрай
важливо.

Крім того, питання збереження природно-ресурсного потенціалу для країни на
теперішній час є дуже актуальним і, насамперед, пов`язане зі створенням ефективних
механізмів екологічного регулювання, у тому числі за допомогою екологічного податку.

За 2019 рік підприємства Донецької області сплатили 1,2 млрд грн екологічного
податку до бюджетів всіх рівнів. Лідерами зі сплати екоподатку з невеликим відривом є
більнес-спільнота Мар`їнського та Бахмутського районів, які поповнили зведений бюджет на
майже 372 та 263 млн грн відповідно, третє місце займає м. Маріуполь з внеском у 195 млн
гривень.

Головне управління ДПС у Донецькій області нагадує, що у минулому році був
запроваджений новий порядок справляння та розподілу сум доходів від екологічного
податку, зокрема, в частині викидів двоокису вуглецю в атмосферне повітря. Ставка податку
за ці викиди зросла з 0,41 грн за тонну до 10 грн за тонну, що стало ще одним кроком
наближення до ставок за викиди парникових газів в країнах ЄС та надало змогу на 343
мільйона грн більше спрямувати податку на вирішення екологічних проблем Донеччини.

Майже 966 мільйонів грн отримали місцеві громади Донеччини
від представників малого бізнесу

За 2019 рік платники, що обрали спрощену систему оподаткування обліку та звітності,
перерахували до місцевих бюджетів 965,9 млн грн єдиного податку.

В порівнянні з минулорічними показниками загальна сума єдиного податку зросла на
16 відсотків. За рахунок такого приросту місцеві громади отримали на 130,7 млн грн більше,
ніж у 2018 році. Враховуючи, що єдиний податок від малого підприємництва належить до
тих податкових платежів, надходження яких стабільно і суттєво поповнюють місцевий
бюджет, додаткові надходження цього податку забезпечують життєдіяльність
територіальних громад та підвищують якість громадського життя всіх жителів Донеччини.

У структурі перерахованого до місцевих скарбниць єдиного податку найвагомішу
частку надходжень, а це 66,5%, сплачено фізичними особами-підприємцями – 642,7 млн
гривень.

Внесок юридичних осіб складає 323,2 млн грн, з них 206,9 млн грн забезпечили
сільскогосподарські товаровиробники – платники єдиного податку 4 групи.

ГУ ДПС у Донецькій області нагадує, що для підприємців першої або другої груп
ставка єдиного податку визначається у відсотках від розміру мінімальної заробітної плати,
затвердженої на 01 січня поточного року. Таким чином, з 1 січня ставки єдиного податку для
ФОП в 2020 році складають:

для І групи (до 10% від розміру прожиткового мінімуму) – 210,20 грн на місяць;
для ІІ групи (до 20% від розміру мінімальної зарплати) – 944,60 грн на місяць.

ГУ ДПС у Донецькій області


