
Операція "Урожай": Коли голова фермерського господарства є платником ЄСВ 

 

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

повідомляє, що фермерське  господарство підлягає державній реєстрації як юридична особа 

або фізична особа – підприємець. Голова фермерського господарства, зобов’язаний 

сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – 

єдиний внесок) за себе щокварталу до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який 

сплачується єдиний внесок у випадках якщо він: 

- зареєстрований як фізична особа – підприємець; 

- є членом фермерського господарства, зареєстрованого як юридична особа (про що 

зазначено в установчому документі – Статуті) та не належить до кола осіб, які підлягають 

страхуванню на інших підставах. При цьому він зобов’язаний стати на облік у контролюючих 

органах як платник єдиного внеску відповідно до п. 5 прим. 1 частини першої ст. 4 Закону 

України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон № 2464). 

Водночас, якщо голова фермерського господарства є засновником або іншою 

визначеною в Статуті особою, при цьому згідно з Статутом не є членом такого господарства, 

то він не є платником єдиного внеску у розумінні п. 5 прим. частини першої ст. 4 Закону № 

2464. 
 

У рамках операції «Урожай»: укладення трудових відносин з найманими працівниками 

Слов’янсько –Лиманське управління Головного управління ДФС у Донецькій області, 

у рамках операції «Урожай», звертає увагу фермерів та сільськогосподарських 

товаровиробників, що найманий працівник не може бути допущений до роботи без укладення 

трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого 

ним органу та подання повідомлення до територіальних органів Державної фіскальної служби.  

Повідомлення про прийняття працівника на роботу подається власником підприємства, 

установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи фізичною особою до 

територіальних органів Державної фіскальної служби за місцем обліку їх як платника єдиного 

внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування одним із таких способів:  

- засобами електронного зв'язку з використанням електронного цифрового підпису 

відповідальних осіб;  

- на паперових носіях разом з копією в електронній формі;  

- на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж із п'ятьма 

особами.  

Повідомлення про прийняття працівника на роботу  подається до початку роботи 

працівника за формою згідно з додатком до постанови Кабінету Міністрів України від 17 

червня 2015 р. №413.  

 Форма повідомлення нескладна, заповнити її неважко. У ній треба відобразити:  

-  реєстраційний номер облікової картки підприємця;  

-  прізвище, ім’я, по батькові працівника;  

-  реєстраційний номер облікової картки працівника;  

-  номер і дату розпорядження про прийняття на роботу;  

-  дату початку роботи.  

У підсумковій частині повідомлення проставляєте дату і кількість заповнених рядків на 

аркуші (відповідає кількості прийнятих працівників) і номер аркуша.  

Не треба подавати повідомлення в Державну фіскальну службу, якщо із працівником 

укладено цивільно-правовий договір.  

 

Змінили прізвище або місце проживання – зверніться до органів фіскальної служби 



 

Слов’янсько –Лиманське управління Головного управління ДФС у Донецькій області 

нагадує, що відповідно до пп.70.7  ПКУ  фізичні особи - платники податків зобов’язані 

подавати до контролюючих органів відомості про зміну даних, які вносяться до облікової 

картки платника податків або повідомлення. Відомості про зміну даних подаються платником 

податку протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання відповідної заяви за 

формою 5-ДР до контролюючого органу за своєю податковою адресою, а фізична особа, яка 

не має постійного місця проживання в Україні, – до контролюючого органу за місцем 

отримання доходів або за місцезнаходженням іншого об’єкта оподаткування.  

Пунктом п.45.1 ст.45 ПКУ передбачено, що платник податків зобов’язаний визначити 

свою податкову адресу. Податковою адресою платника податків - фізичної особи визнається 

місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків у контролюючому 

органі. Платник податків - фізична особа може мати одну податкову адресу.  

Шановні громадяни! Не відкладайте свій візит до контролюючого органу – приведіть 

свої документи у відповідність до чинного податкового законодавства.  

 

Сплата податків і зборів: заповнюємо поле № 3 «Призначення платежу» 

правильно 

 

Слов’янсько –Лиманське управління Головного управління ДФС у Донецькій області 

нагадує, що порядок заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, 

зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на 

додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів (далі – Порядок) 

затверджено наказом Міністерства фінансів України 24.07.2015 № 666, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 12.08.2015 за № 974/27419 із змінами. 

Так, при сплаті (стягненні) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, 

здійсненні бюджетного відшкодування податку на додану вартість, поверненні помилково або 

надміру зарахованих коштів, зокрема, поле № 3 «Призначення платежу» розрахункового 

документа заповнюється таким чином: 

·  друкується розділовий знак ";" ; 

·  друкується один з нижченаведених реквізитів: 

1) код клієнта за ЄДРПОУ (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих 

цифр менше 8); 

2) реєстраційний номер облікової картки платника податків (завжди має 10 цифр) або 

серія та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які мають відмітку у 

паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта); 

3) реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється 

контролюючими органами (завжди має 9 цифр); 

При заповненні поля не допускаються пропуски (пробіли) між словами та службовими 

знаками. 

 

ФОП, яка припиняє підприємницьку діяльність, необхідно закрити всі рахунки у 

фінансових установах 

 

Слов’янсько –Лиманське управління Головного управління ДФС у Донецькій області 

звертає увагу фізичних осіб – підприємців (далі – ФОП), що підставою для зняття ФОП з 

обліку у відповідному контролюючому органі є відомості про державну реєстрацію 

припинення підприємницької діяльності такої ФОП за її рішенням, або за судовим рішенням, 

або у разі її смерті, або оголошення її померлою, або визнання її безвісно відсутньою, а також 

відомості відповідної реєстраційної картки. 

Норми встановлені п.п. 1 п. 11.18 розділу XI Порядку обліку платників податків і 

зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588 (у 



редакції наказу Міністерства фінансів України від 22.04.2014 № 462) із змінами та 

доповненнями (далі – Порядок № 1588)). 

Дата зняття з обліку ФОП відповідає даті отримання відомостей про державну 

реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП. 

Дані про зняття з обліку ФОП передаються контролюючим органом за основним місцем 

обліку такого платника податків до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) із зазначенням: дати та номера 

запису про зняття з обліку, назви та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому 

платника податків знято з обліку. 

При цьому, фізична особа – суб’єкт господарювання повинна закрити усі рахунки 

відкриті у фінансових установах для такої фізичної особи – суб’єкта господарювання (крім 

рахунків, відкритих для зарахування коштів на вимогу фізичних осіб). 

Якщо після припинення підприємницької діяльності ФОП залишились незакритими 

його рахунки у фінансових установах (крім рахунків, відкритих для зарахування коштів на 

вимогу фізичних осіб), контролюючий орган доводить до відома цих установ таку інформацію, 

повідомляє дату та номер відповідного запису в ЄДР, а також дату зняття з обліку платника 

податків у контролюючому органі (п.п. 7 п. 11.18 розділу XI Порядку № 1588). 

 

Слов’янсько-Лиманське управління 

 

Державна податкова служба у Донецькій області отримала реєстрацію   

 30 липня поточного року ДПС у Донецькій області отримала реєстрацію як юридична 

особа в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських організацій, яка є правонаступником прав та обов’язків реорганізованого ГУ 

ДФС у Донецькій області у відповідних сферах діяльності. 

 Служба отримала код ЄДРПОУ 43142826, та тепер знаходиться за адресою: вул. 

Італійська,  буд.59  у м. Маріуполі. 

З 30 липня 2019 року виконуючим обов`язки начальника Головного управління ДПС у 

Донецькій області призначено Ірину Долозіну. 

Наступними етапами у побудові нової податкової стануть затвердження структури та 

штатного розпису служби, переведення працівників із фіскальної служби в нову. 

Головне управління ДПС у Донецькій області має на меті подовжити політику 

відкритого діалогу з платниками податків і створення для них комфортних умов для ведення 

бізнесу. При цьому, у пріоритеті - курс на трансформацію податкової на сервісну службу 

найвищого рівня. 

 
З початку року аграрії Донеччини сплатили  

понад 70 мільйонів гривень єдиного податку  

 

За період січень-червень 2019 року представники четвертої групи спрощеної системи 

оподаткування, до якої належать сільгоспвиробники, поповнили місцеві скарбниці Донецької 

області на 70,5 млн гривень.  

За шість місяців поточного року надходження до місцевих бюджетів від аграріїв - 

спрощенців збільшились на 1 млн грн в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.  

На сьогодні спрощену систему оподаткування на Донеччині застосовують 

790 юридичних осіб – представників сільського господарства.  

Серед них лідерами зі сплати податку стали підприємства Мар’їнського району, 

сплативши 12,7 млн грн, Волноваського району – 12,1 млн грн та Мангуського району – 11,7 

млн гривень.  



Нагадуємо, що до четвертої групи платників єдиного податку належать юридичні особи 

- сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського 

товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 

відсотків, та фізичні особи – підприємці, які провадять діяльність виключно в межах 

фермерського господарства за умови виконання вимог пп.4 п.291.4 ст.291 Податкового 

кодексу України. 

Базою оподаткування для єдинників четвертої групи є нормативна грошова оцінка 

одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних 

насаджень),  а для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) − 

нормативна грошова оцінка ріллі в області, з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного 

за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року.  

 

Донецька митниця ДФС: у І півріччі 2019 року сальдо зовнішньоторговельного балансу 

залишається позитивним 

 

  В зоні діяльності Донецької митниці ДФС у січні-червні 2019 року оформлено понад 

27,4 тис. митних декларацій. Порівняно з аналогічним періодом 2018 року кількість 

оформлених митних декларацій збільшилась на 2 відсотка.  

Протягом шести місяців 2019 року товари експортувались до 77 країн світу, 

імпортувались  – з  62 країн. 

Зовнішньоторговельний обіг склав близько 2,3 млрд дол. США. Імпортовано товарів на 

суму понад 630 млн дол. США, експортовано більш ніж на 1,66 млрд дол. США. Сальдо 

зовнішньоторговельного балансу залишається позитивним та становить 1,03 млрд дол. США.  

Питома вага країн ЄС в загальному товарообігу зросла до 52%, у тому числі в обсязі 

експорту – до 63%, імпорту – до 21 відсотка.  

Зберігається тенденція збільшення експорту продовольчих товарів та продукції 

сільського господарства. Приріст до обсягу січня-червня минулого року склав понад 65 млн 

дол. США. 

 

Митниками Донеччини у І півріччі 2019 року вилучено предметів правопорушень на 

суму близько 285 тис. гривень   

 

За результатами роботи Донецької митниці ДФС у правоохоронному напрямку за І 

півріччя 2019 виявлено та задокументовано 98 порушень митних правил на загальну суму 

понад 42,8 млн гривень. В 12 справах про порушення митних правил вилучено предмети 

правопорушень на суму близько 285 тис. гривень. Аналіз структури виявлених правопорушень 

свідчить, що більше 83% порушень митних правил із загальної їх кількості пов’язано із 

транспортними засобами, власники яких порушували строки транзиту, тимчасового ввезення 

або використовували авто, ввезені на митну територію України, не за цільовим призначенням, 

та ухиленням від сплати податків.       

В рамках взаємодії із правоохоронними органами Донеччини проведено 10 спільних 

заходів. В ході їх проведення виявлено ввезені на митну територію України з порушенням 

митного законодавства тютюнові вироби, алкогольні напої та окремі групи продовольчих 

товарів. За встановленими фактами складено 10 протоколів про порушення митних правил, 

предмети правопорушень вилучено.  

Протягом січня - червня 2019 року митницею розглянуто 56 справ про митні 

правопорушення, накладено штрафів на суму понад 7,5 млн гривень. Укладено 28 мирових 

угод, за якими правопорушниками добровільно сплачено до казни держави  понад 220 тис. 

гривень.    

З початку року митницею перераховано до Державного бюджету України штрафних 

санкцій за порушення митного законодавства на загальну суму майже 440 тис. гривень. 

 



У червні 2019 року органами податкової служби Донеччини надано понад 20 тисяч 

адміністративних послуг  

 

У січні-червні 2019 року зафіксовано 126,6 тис. звернень представників бізнесу та 

громадян до органів податкової служби Донецької області за отриманням адміністративних 

послуг, з них надано 126,0 тис. адмінпослуг. 

У червні 2019 року зафіксовано 20,3 тис. таких звернень. Найбільша кількість з них 

надійшла в ЦОПи Маріупольського управління ГУ ДФС у Донецькій області – 2,3 тис. 

звернень, ЦОП Мар'їнського управління – 2,2 тис., ЦОП Краматорського управління – 1,8 тис. 

звернень. 

Найбільш запитуваною протягом червня поточного року була послуга з видачі картки 

платника податків про реєстраційний номер облікової картки платника податків (8,1 тис. 

звернень). Друге та третє місця за популярністю посіли послуги з видачі відомостей про 

суми/джерела виплачених доходів і утриманих податків та з надання витягів з реєстру 

платників єдиного податку  – 5,2 тис. та 1,3 тис. звернень відповідно.  

Також у червні поточного року зареєстровано 1049 книг обліку розрахункових операцій 

та 802 книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат платникам єдиного податку, 

зареєстровано 797 платників єдиного податку та інше.   

Крім того, у червні 2019 року видано 625 ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними 

напоями та 435 ліцензій на роздрібну торгівлю тютюновими виробами. Анульовано 56 

ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і 53 ліцензій на право роздрібної 

торгівлі тютюновими виробами за заявами суб’єктів господарювання. 

 

Від ліцензування пального бюджет Донеччини вже отримав  

більше 900 тис. гривень  

 

З початку 2019 року майже 26 млн грн надійшло від ліцензування на право торгівлі 

підакцизними товарами, з них за рахунок нової статті доходу – ліцензування виробництва, 

торгівлі та зберігання пального – до бюджету Донеччини надійшло 936,7 тис. гривень.  

Станом на 01.07.2019 у Донецькій області діє 8620 ліцензій на право здійснення торгівлі 

алкогольними напоями, тютюновими виробами, пальним, а також на виробництво та 

зберігання пального. Упродовж шести місяців поточного року суб’єкти господарювання 

Донеччини отримали 2666 ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та 2094 

ліцензій – на роздрібну торгівлю тютюновими виробами. За оперативними даними з початку 

липня вже видано 205 ліцензій на роздрібну торгівлю пальним та 12 – за зберігання пального. 

В той же час, за несвоєчасну сплату чергового платежу з початку року призупинено дію 

401 ліцензії та анульовано 887 ліцензій. Крім того, за продаж алкоголю та тютюнових виробів 

особам, які не досягли 18 років, анульовано 24 ліцензії. До недобросовісних підприємців, які 

продавали алкоголь та тютюн неповнолітнім, застосовано фінансові санкції на загальну суму 

809 тис. гривень.  

Курортний сезон вже у самому розпалі, тому податкова служба Донецької області 

нагадує суб’єктам господарювання, що безліцензійна діяльність веде до чималих штрафів. 

Крім того, за легковажне ставлення до заборони продажу алкогольних та тютюнових виробів 

неповнолітнім у такого підприємця водночас анулюється і ліцензія на продаж алкогольних та 

тютюнових виробів.  

 

Бізнес-спільнота Донеччини сплатила 1,4 мільярда гривень ПДВ  

 

За І півріччя 2019 року від платників Донецького регіону до державного бюджету 

надійшло 1 мільярд 435 мільйонів гривень податку на додану вартість. 

Порівняно з минулим роком бізнес Донеччини суттєво збільшив відрахування ПДВ – 

додаткові надходження склали більше 333 мільйонів гривень.  



Всього у регіоні станом на 01.07.2019 зареєстровано 5892 платника ПДВ - юридичних 

осіб та 532 суб'єкта підприємництва - фізичних осіб.  

Левову частину, а це майже 34 відсотка, із загальної суми ПДВ сплатили компанії і 

підприємці м. Маріуполя – 486,6 мільйонів гривень. Друге та третє місце посіла бізнес-

спільнота міст Краматорська та Покровська – 230,1 мільйонів грн та 156,3 мільйонів грн 

відповідно. 

 
 

ГУ ДФС у Донецькій області 
 


