
Підсумки роботи Слов’янсько-Лиманського управління Головного управління ДПС у 

Донецькій області за  перший місяць 2020 року 

 

За січень 2020 року Слов’янсько-Лиманським управлінням Головного управління ДПС 

у Донецькій області мобілізовано до Зведеного бюджету України 164,1млн грн, що в 

порівнянні з відповідним періодом 2019 року на 25,6млн грн більше. Зокрема, протягом січня 

2020 року підприємства сплатили до загального фонду Державного бюджету 69,04 млн 

гривень. Основними джерелами наповнення державного бюджету є податок на додану 

вартість, якого сплачено 38,4млн гривень, податок на доходи фiзичних осiб – 22,7 млн грн, 

військовий збір – 5,4 млн грн та ін.  

Платники за перший місяць 2020 року перерахували до місцевих бюджетів 95,1 млн грн 

податків, зборів, платежів, що в порівнянні з 2019 роком більше на 25,6 млн грн або на 14,2 

відсотків. Основними джерелами наповнення місцевих бюджетів є податок на доходи 

фізичних осіб 67,0 млн грн, плата за землю 9,7 млн гривень, єдиний податок 14,0 млн грн. 
 

Новації РРО: обов’язки власників РРО з 19 квітня 2020 року 

 

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

інформує, що Законом України від 20.09.2019 № 128-IX «Про внесення змін до Закону України 

«Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського 

харчування та послуг» щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг» передбачені 

зміни в порядок застосування РРО. 

Так, зокрема, суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції, 

із 19.04.2020 року зобов’язані: 

- створювати контрольні стрічки у паперовій та/або електронній формі і забезпечувати 

їх зберігання: 

на РРО (за виключенням автоматів з продажу товарів (послуг) - протягом трьох років; 

на програмних РРО у разі розрахункових операцій у режимі офлайн - до моменту 

передачі електронних розрахункових документів, електронних фіскальних звітів, електронних 

фіскальних звітних чеків до фіскального сервера контролюючого органу. 

- проводити розрахункові операції через РРО та/або через програмні РРО з 

використанням режиму попереднього програмування найменування товарів (послуг) (із 

зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД для підакцизних товарів), цін товарів 

(послуг) та обліку їх кількості. 

- суб’єкти господарювання, які використовують програмні РРО, повинні будуть 

подавати до контролюючих органів по дротових або бездротових каналах зв’язку електронні 

фіскальні звіти та електронні фіскальні звітні чеки. 

- Вести облік товарних запасів, здійснювати продаж лише тих товарів (послуг), що 

відображені в такому обліку. 

Суб’єкт господарювання зобов’язаний буде надати контролюючим органам під час 

перевірки документи (у паперовій або електронній формі), які підтверджують облік та 

походження товарів, що на момент перевірки знаходяться у місці продажу (господарському 

об’єкті). 

Такі вимоги не стосуватимуться фізичних осіб – підприємців - платників єдиного 

податку, які не є платниками ПДВ (крім тих, які провадять діяльність з реалізації технічно 

складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, а також лікарських засобів 

та виробів медичного призначення, ювелірних 

та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного 

каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння). 

 

Граничні строки подання податкової декларації про майновий стан і доходи у 

2020 році 



 

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

інформує про граничні строки подання податкової декларації про майновий стан і доходи у 

2020 році: 

-   10.02.2020 - 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). 

(У разі якщо фізична особа - підприємець (крім осіб, що обрали спрощену систему 

оподаткування) отримує інші доходи, ніж від провадження підприємницької діяльності, такі 

доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи зазначаються в річній 

податковій декларації, що подається у строк, визначений п.п. 49.18.5 п. 49.18 ст. 49 

Податкового кодексу України (далі ‒ Кодекс). 

- 30.04.2020 - для громадян, які зобов’язані подати декларацію (до  01 травня року, що 

настає за звітним). 

- 30.04.2020 - для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність (до  01 травня 

року, що настає за звітним). 

- 31.12.2020 - для громадян, які мають право на податкову знижку (по 31 грудня 

(включно)  наступного за звітним податкового року).     

- 30 календарних днів з дня проведення державної реєстрації припинення 

підприємницької діяльності – для фізичних осіб – підприємців, стосовно яких проведено 

державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за 

її рішенням. 

(У разі проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності 

фізичної особи - підприємця за її рішенням останнім базовим податковим (звітним) періодом 

є період з дня, наступного за днем закінчення попереднього базового податкового (звітного) 

періоду до останнього дня календарного місяця, в якому проведено державну реєстрацію 

припинення підприємницької діяльності). 

-   не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду – для платників податку - 

резидентів, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання. 

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  (п. 49.20 ст. 49 Кодексу). 

При отриманні іноземних доходів: у разі відсутності у платника податку 

підтверджуючих документів щодо суми отриманого ним доходу з іноземних джерел і суми 

сплаченого ним податку в іноземній юрисдикції, оформлених відповідно до ст. 13 Кодексу, то 

згідно з п.п. 170.11.2 п. 170.11 ст. 170 Кодексу такий платник зобов’язаний подати до 

контролюючого органу за своєю податковою адресою заяву про перенесення строку подання 

декларації до 31 грудня року, наступного за звітним. Заява подається 

до 01.05.2020 (граничний термін подання декларації). 
 

Відповідальність за несвоєчасне подання податкової декларації про майновий 

стан і доходи 

 

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

повідомляє, що відповідно до п. 179.1 ст. 179 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) 

платник податку на доходи фізичних осіб зобов’язаний подавати річну податкову декларацію 

про майновий стан і доходи відповідно норм ПКУ. 

Статтею 111 ПКУ визначено, що за порушення законів з питань оподаткування та 

іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, 

застосовуються такі види юридичної відповідальності, як фінансова, адміністративна та 

кримінальна. Фінансова відповідальність застосовується у вигляді штрафних (фінансових) 

санкцій (штрафів) та/або пені. 



Так, несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов’язаними 

нараховувати і сплачувати податки та збори, податкових декларацій (розрахунків), а також 

іншої звітності, обов’язок подання якої до контролюючих органів передбачено ПКУ, тягне за 

собою накладення штрафу в розмірі 170 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне 

подання (п. 120.1 ст. 120 ПКУ). 

Крім того, відповідно до ст. 164¹ Кодексу України про адміністративні правопорушення 

за неподання або несвоєчасне подання громадянами декларацій про доходи чи включення до 

декларацій перекручених даних, наведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і 

витрат, для яких законами України встановлено обов’язкову форму обліку, тягне за собою 

попередження або накладення штрафу в розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

 

Для роботодавців запроваджено нові штрафи за порушення законодавства про 

працю 

 

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

інформує, що Законом України від 12 грудня 2019 року № 378-ІХ «Про внесення змін до 

Кодексу Законів про працю України» (далі – Закон № 378), який набрав чинності 02.02.2020, 

внесено зміни, зокрема до ст. 265 Кодекса законів про працю України (далі – КЗпП). 

Так, відповідно до внесених змін ст. 265 КЗпП викладено у новій редакції, а саме: 

юридичні та фізичні особи – підприємці (далі – ФОП), які використовують найману працю, 

несуть відповідальність у вигляді штрафу у разі: 

► фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору 

(контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання 

роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати 

(винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування та податків – у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно 

якого скоєно порушення, а до юридичних осіб та ФОП, які використовують найману працю та 

є платниками єдиного податку першої – третьої груп, застосовується попередження; 

► вчинення порушення, передбаченого абзацом другим цієї частини, повторно 

протягом двох років з дня виявлення порушення – у тридцятикратному розмірі мінімальної 

заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного 

працівника, стосовно якого скоєно порушення; 

► порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших 

виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в 

повному обсязі – у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом 

на момент виявлення порушення; 

► недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці – у двократному 

розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, 

за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення; 

► недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються 

до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і 

військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну 

підготовку та мобілізацію», – у чотирикратному розмірі мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно 

якого скоєно порушення, а до юридичних осіб та ФОП, які використовують найману працю та 

є платниками єдиного податку першої – третьої груп, застосовується попередження; 

► недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про 

працю, створення перешкод у її проведенні – у трикратному розмірі мінімальної заробітної 

плати, встановленої законом на момент виявлення порушення; 



► вчинення дій, передбачених абзацом сьомим цієї частини, при проведенні перевірки 

з питань виявлення порушень, зазначених в абзаці другому цієї частини, – у 

шістнадцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент 

виявлення порушення; 

► порушення інших вимог законодавства про працю, крім передбачених абзацами 

другим – восьмим цієї частини, – у розмірі мінімальної заробітної плати за кожне таке 

порушення; 

► вчинення порушення, передбаченого абзацом дев’ятим цієї частини, повторно 

протягом року з дня виявлення порушення – у двократному розмірі мінімальної заробітної 

плати за кожне таке порушення. 

Штрафи, накладення яких передбачено частиною другою ст. 265 КЗпП, є фінансовими 

санкціями і не належать до адміністративно-господарських санкцій, визначених главою 27 

Господарського кодексу України. 

Штрафи, зазначені у частині другій ст. 265 КЗпП, накладаються центральним органом 

виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за 

додержанням законодавства про працю, у порядку, встановленому постановою Кабінету 

Міністрів України від 17 липня 2013 року № 509 «Про затвердження Порядку накладання 

штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення» із змінами. 

У разі сплати юридичною особою або ФОП, яка використовує найману працю, 50 

відсотків розміру штрафу протягом 10 банківських днів з дня вручення постанови про 

накладення штрафу за порушення вимог законодавства про працю, передбаченого ст. 265 

КЗпП, така постанова вважається виконаною. 

Слід зауважити, що сплата штрафу не звільняє від усунення порушень законодавства 

про працю. 

Закон № 378 опубліковано в офіційному виданні «Голос України» від 01.02.2020 №20. 

 
Суб’єктам господарювання про реєстрацію платниками ПДВ 

 

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

звертає увагу, що у разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання 

товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню ПДВ згідно з розділом V Податкового кодексу 

України (далі – ПКУ), у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної 

мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх     12 календарних місяців, 

сукупно перевищує 1 000 000 гривень (без урахування ПДВ), така особа зобов’язана 

зареєструватися як платник ПДВ у контролюючому органі за своїм місцезнаходженням 

(місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених ст. 183 ПКУ, крім особи, яка є 

платником єдиного податку першої – третьої групи. 

Норми встановлені п. 181.1 ст. 181 ПКУ. 

Якщо особа, яка відповідно до п. 181.1 ст. 181 ПКУ не є платником ПДВ у зв’язку з 

тим, що обсяги оподатковуваних операцій відсутні або є меншими від встановленої ст. 181 

ПКУ суми, вважає за доцільне добровільно зареєструватися як платник ПДВ, така реєстрація 

здійснюється за її заявою  (п. 182.1 ст. 182 ПКУ). 

Згідно із розділами V та ХХ ПКУ до оподатковуваних ПДВ операцій з постачання 

товарів/послуг належать операції, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою ПДВ 

(20 відсотків), ставкою 7 відсотків, нульовою ставкою ПДВ та звільнені (умовно звільнені) від 

оподаткування ПДВ. 

 

Слов’янсько-Лиманське управління 

 

 На захист довкілля Донеччини у січні спрямовано  

більше 12,5 млн гривень екоподатку  

 



Необхідність здійснення такої політики в сфері охорони довкілля, яка б забезпечувала 

сталий розвиток з екологічної точки зору, ефективне зниження та попередження негативних 

впливів на довкілля – визнано на державному рівні та є провідною метою саме у Донецькому 

регіоні, який відомий своїм небезпечним екологічним станом. Адже у структурі промислового 

потенціалу Донецької області величезна частка промисловості припадає на екологічно 

небезпечні галузі виробництва – металургійну, видобувну, виробництво електроенергії, 

хімічну та нафтохімічну промисловість. 

Таким чином справляння екологічного податку, в першу чергу, обумовлено 

необхідністю мінімізації негативного впливу господарської діяльності підприємств на 

природні ресурси Донеччини та часткової компенсації їх відтворення. 

За перший місяць 2020 року підприємства Донецької області сплатили  12,5 млн грн 

екологічного податку до бюджетів всіх рівнів, що на 8,4 млн грн більше за минулорічні 

показники. До державного бюджету надійшло майже 10 млн грн, до місцевих скарбниць 

Донецького регіону – 2,5 млн гривень. 

Найбільший внесок екоподатку в розрізі територіальних управлінь належить м. 

Маріуполю – 9,4 млн гривень, Мар’їнському району – 1,1 млн гривень та Слов’янському 

району – 0,6 млн гривень.  

 

Більше 26 млн грн податку на прибуток сплатив   

бізнес Донеччини з початку року  

 

Податковою службою Донеччини з початку 2020 року забезпечено надходження 26,3 

млн грн податку на прибуток підприємств. З них до держбюджету спрямовано 23,5 млн грн, а 

до місцевих скарбниць – 2,8 млн гривень. 

Крім того, у січні поточного року державними та комунальними підприємствами 

сплачено частину чистого прибутку (доходу), що вилучається до бюджету, у розмірі 77,8 тис. 

гривень. 

Найвагоміший внесок по сплаті податку на прибуток забезпечили підприємства м. 

Маріуполя – майже 4 млн грн, м. Слов’янськ і Слов’янського  району – 1,5 млн грн та 

підприємства Костянтинівського і Дружківського районів – 1,4 млн гривень.  

Нагадуємо, що наприкінці 2019 року оновлено форму декларації податку на прибуток. 

Зокрема, основну частину декларації доповнено блоком для внесення податкових зобов’язань, 

штрафних санкцій і пені, які не пов’язані з виправленням помилок. Також звітність з податку 

на прибуток доповнено новим додатком щодо інформації про суми податкових пільг, який 

донедавна подавався окремим звітом відповідно до Постанови КМУ від 27.12.2010 №1233. 

Крім того, до окремих додатків декларації (ПН, ВП, РІ) внесено низку редакційних змін. 

Податкова служба Донеччини рекомендує платникам податку на прибуток подати 

податкову декларацію за 2019 рік за оновленою формою. Відповідно, вказана оновлена форма 

декларації використовуватиметься платниками податку і для звітних періодів усього 2020 

року. 

 

 

ГУ ДПС у Донецькій області 
 


