
З початку року до бюджету надійшло понад 800 мільйонів гривень єдиного 

внеску 

 

У січні – жовтні 2019 року платниками Слов’янсько-Лиманського управління 

Головного управління ДПС у Донецькій області забезпечено надходження 829,3 млн. грн. 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 

Цей показник перевищує суму сплати єдиного внеску за січень – жовтень минулого 

року на 15,6 відс., або на 112,2 млн. гривень. 

У жовтні поточного року  було забезпечено 88,2 млн. грн. ЄСВ, що на 14,1 відс, або на 

10,9 млн. грн. більше жовтня 2018 року. 

Дотримання податкового законодавства при виплаті заробітної плати та інших доходів 

громадянам контролюється органами ДПС з метою виконання покладених завдань із 

забезпечення реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску для 

забезпечення своєчасного здійснення пенсійних виплат і соціальних допомог. 

 

Від платників Слов’янсько-Лиманського управління до місцевого бюджету надійшло 

698,7 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб 

 

З початку 2019 року суб’єкти господарювання, які перебувають на обліку в 

Слов’янсько-Лиманському управлінні Головного управління ДПС у Донецькій області, 

сплатили до місцевого бюджету України 698,7 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб, що 

більше аналогічного показника минулого року на 229,4 млн.грн. 

У жовтні 2019 року платники податків сплатили до місцевого бюджету 75,2 млн. грн. 

податку на доходи фізичних осіб, що перевищує сплату у жовтні минулого року на 9,7 млн.грн. 

або на 14,9%. 

 

Як зареєструвати книгу обліку ФОП – платнику єдиного податку 

 

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

повідомляє, що  наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 №579 затверджені 

Порядок ведення книги обліку доходів для платників єдиного податку першої, другої та 

третьої груп, які не є платниками податку на додану вартість, та Порядок ведення книги обліку 

доходів і витрат для платників єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на 

додану вартість (далі – Порядки). 

Книга обліку доходів (книга обліку доходів і витрат) ведеться за вибором платника 

податку, зокрема, в паперовому вигляді (п. 2 Порядків). 

Відповідно до п. 3 Порядків у разі обрання платником податку ведення книги обліку 

доходів (книги обліку доходів і витрат) в паперовому вигляді: 

1) платник податку зобов’язаний подати до контролюючого органу за основним місцем 

обліку примірник книги обліку доходів (книги обліку доходів і витрат), на титульному аркуші 

якої зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які мають відмітку в 

паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, податкова 

адреса; 

2) книга обліку доходів (книга обліку доходів і витрат) прошнурована, пронумерована 

безоплатно реєструється в контролюючому органі, зокрема, засвідчується підписом керівника 

або заступника керівника контролюючого органу та скріплюється печаткою. 

З урахуванням типової інформаційної картки адміністративної послуги «Реєстрація 

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

затвердженої наказом Державної фіскальної служби України від 19.04.2019 №320 «Про 

затвердження типових інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг», 

строк надання адміністративної послуги становить 1 робочий день. 



 

Хто із «єдинників» може бути платником ПДВ 

 

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

повідомляє, що статтею 297 ПКУ, зокрема, передбачено, що платники єдиного податку 

звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з ПДВ з 

операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній 

території України, крім ПДВ, що сплачується фізичними особами та юридичними 

особами, які обрали ставку єдиного податку, визначену п. п. 1 п. 293.3 ст. 293 ПКУ, а 

також що сплачується платниками єдиного податку четвертої групи. 
Згідно із пп. 293.3 ПКУ відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи 

встановлюється у розмірі: 

           - 3 відсотки доходу – при сплаті ПДВ згідно з ПКУ; 

           - 5 відсотків доходу – при включенні ПДВ до складу єдиного податку. 

Ставка єдиного податку, визначена для третьої групи у розмірі 3 відсотки, може бути 

обрана: 

          а) суб’єктом господарювання, який зареєстрований платником ПДВ відповідно 

до розд. V ПКУ, при переході ним на спрощену систему оподаткування; 

          б) платником єдиного податку третьої групи, який обрав ставку єдиного податку 

в розмірі 5 відсотків, при добровільній зміні ставки єдиного податку; 

          в) суб’єктом господарювання, який не зареєстрований платником ПДВ, у разі 

його переходу на спрощену систему оподаткування або зміни групи платників єдиного 

податку шляхом реєстрації платником ПДВ відповідно до розд. V ПКУ (п. 293.8 ст. 293 ПКУ). 

Враховуючи зазначене, платниками ПДВ можуть бути фізичні та юридичні особи 

платники єдиного податку третьої  групи, які обрали ставку єдиного податку у розмірі 3 

відсотки доходу, а також сільськогосподарські товаровиробники – платники єдиного податку 

четвертої групи. 
 

Підприємець-єдинник перевищив допустимий розмір доходу: що треба знати? 

 

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

нагадує підприємцям про наслідки перевищення допустимого розміру доходу при 

застосуванні спрощеної системи оподаткування. 

Підприємці - платники єдиного податку 1-ї групи, які у календарному кварталі 

перевищили обсяг доходу 300 тис. грн., з наступного календарного кварталу за заявою 

переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного 

податку 2-ї або 3-ї групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи 

оподаткування. Такі платники до суми перевищення зобов’язані застосувати ставку єдиного 

податку у розмірі 15%. 

Платники єдиного податку 2-ї групи, які перевищили у податковому (звітному) періоді 

обсяг доходу 1,5 млн грн, в наступному податковому (звітному) кварталі за заявою переходять 

на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку 3-ї групи, 

або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування. Такі платники до суми 

перевищення зобов’язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15%. 

Підприємці - платники єдиного податку 3-ї групи, які перевищили у податковому 

(звітному) періоді обсяг доходу 5 млн грн, до суми перевищення застосовують ставку єдиного 

податку у розмірі 15 відсотків, а також зобов’язані перейти на загальну систему 

оподаткування.     

У всіх випадках Заяви  подаються не пізніше 20 числа місяця, наступного за 

календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу. 

 

Зміни в застосуванні РРО 



 

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

повідомляє, що 19.10.2019 в офіційному виданні «Голос України» № 200 опубліковані закони 

України від 20 вересня 2019 року № 128-ІХ «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» (далі – Закон № 128) та № 

129-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків в 

сфері торгівлі і послуг» (далі – Закон № 129). 

Закон № 128 визначає правові засади застосування реєстраторів розрахункових 

операцій (далі – РРО) та програмних РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. 

Дія його поширюється на усіх суб’єктів господарювання, їх господарські одиниці та 

представників (уповноважених осіб) суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові 

операції у готівковій та/або безготівковій формі. 

Законом № 129 внесено зміни до Податкового кодексу України (далі – ПКУ), зокрема, 

додано підпункти 14.1.278 та 14.1.279 п. 14.1 ст. 14 ПКУ, якими визначені поняття системи 

обліку даних реєстраторів розрахункових операцій (далі – СОД РРО) та компенсації частини 

суми штрафних (фінансових) санкцій, визначених за даними СОД РРО, відповідно. 

Крім того, користувачам – покупцям (споживачам) через Електронний кабінет, що 

функціонує відповідно до ст. 42¹ ПКУ, забезпечується можливість: 

контролю справжності та достовірності розрахункових документів, що зберігаються в 

СОД РРО; 

заповнення та подання скарг покупця (споживача) щодо порушення встановленого 

порядку проведення розрахункових операцій, якщо вартість товарів (робіт, послуг), які є 

предметом скарги, на день їх отримання покупцем (споживачем) перевищує 850 гривень; 

отримання інформації про стан розгляду скарги покупця (споживача), про застосовані 

штрафні (фінансові) санкції за наслідками розгляду скарги або про причини їх незастосування 

контролюючим органом, про зарахування сум штрафних (фінансових) санкцій до бюджету, 

про стан виконання висновку про компенсацію частини суми штрафних (фінансових) санкцій 

за скаргою покупця (споживача) в обсягах та порядку, встановлених законодавством. 

Закон № 128 набере чинності через шість місяців з дня його опублікування, крім: 

правил сплати штрафів, компенсації покупцям частини вартості за товари, придбані без 

фіскального чеку, та нових розмірів штрафних санкцій за незастосування РРО та інших видів 

порушень, встановлених у ст. 17 Закону України від 06 липня 1995 року № 265/-ВР «Про 

застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування 

та послуг» із змінами та доповненнями (Закон про РРО). Ці норми почнуть діяти з 01 жовтня 

2020 року. Розміри штрафів з цієї дати будуть становити 100 % за перше порушення, а за друге 

та більше – 150 %. 

Закон № 129 набере чинності також через шість місяців з дня його опублікування, крім: 

норм ПКУ щодо механізму «кешбеку» – відшкодування покупцям (споживачам) 100 % 

вартості придбаних товарів, робіт або послуг, якщо вони подали скаргу про порушення 

продавцем установленого порядку проведення розрахункових операцій і під час перевірки 

контролюючого органу було підтверджено наявність порушення. Ця норма почне діяти з 01 

жовтня 2020 року для покупок від 850 гривень. 

збільшення граничного доходу для ІІ групи «єдинників» до 2 500 000 грн та 

обов’язкового застосування РРО для всіх видів діяльності фізичних осіб – підприємців (далі – 

ФОП) – платників єдиного податку ІІ – ІV груп. Ці зміни почнуть діяти з 01 січня 2021 року, а 

застосування РРО для окремих видів діяльності ФОП – «єдинників» почнеться з 01 жовтня 

2020 року 
 

Слов’янсько-Лиманське управління 

 



 Перерахування коштів за товар чи послугу в безготівковій формі банківським 

переказом на поточний рахунок продавця без застосування платіжних карток не 

потребує РРО, - Сергій Верланов 

 

Державна податкова служба продовжує роз’яснювати положення Закону України "Про 

застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" і Закон України № 128 

від 20.09.2019 (далі – Закон). Так, якщо розрахунки за придбаний товар (послугу) проводяться 

у безготівковій формі без застосування платіжних карток і кошти перераховуються з 

поточного рахунку покупця на поточний рахунок продавця, така операція не потребує 

застосування РРО. Теж саме стосується випадків, коли покупець розраховується з продавцем 

шляхом внесення коштів через банк для подальшого їх зарахування на поточний рахунок 

продавця. "Спрацьовує" звільнення, передбачене для банківських операцій відповідно до 

пункту 2 статті 9 Закону.  

«Тобто юристи, консультанти, айтішники, інші самозайняті особи, в тому числі і ті, хто 

працює на третій групі спрощеної системи оподаткування, не мають застосовувати 

реєстратори розрахункових операцій, якщо їх клієнти розраховуються з ними виключно у 

безготівковій формі без застосування платіжних карток і перераховують їм кошти на поточний 

рахунок банківським переказом. Також РРО не потрібні, якщо клієнт в касі банку вносить 

готівку для подальшого її зарахування на поточний рахунок продавця», - зазначив голова ДПС 

Сергій Верланов.  

Якщо розрахунки за товар чи послугу відбулися із використанням банківської 

платіжної карти, то така операція підпадає під визначення "розрахункової операції" для цілей 

згадуваного Закону.  «Це не нова норма: вимоги щодо застосування РРО по операціях із 

застосуванням платіжних карток діяли і раніше. Втім, ми розуміємо, що існує багато запитань 

щодо нюансів і практичних аспектів застосування реєстраторів розрахункових операцій при 

проведенні таких розрахунків. Тому спільно із Міністерством фінансів будемо їх 

роз’яснювати», - уточнив Сергій Верланов. 

 

Майже 60 мільйонів гривень надходжень додатково забезпечено аудитом Донеччини до 

бюджету  

 

Податкова служба Донеччини підтримує курс Уряду щодо зменшення кількості 

перевірок та застосування інтелектуального підходу при визначенні ризиків. Це дозволяє 

акцентувати увагу виключно на тих платниках, які мають ризики несплати коштів до бюджету, 

та підвищує якість доказової бази під час перевірок. 

Таким чином, сумлінні платники податків отримують «зелене світло» для своєї 

діяльності та не зазнають жодних перешкод з боку контролюючих органів. Натомість, нечесні 

суб’єкти господарювання опиняються під пильним контролем і потрапляють до зони 

особливої уваги. 

За січень-жовтень 2019 року фахівці управління податкових перевірок, трансфертного 

ціноутворення та міжнародного оподаткування ГУ ДПС у Донецькій області провели 559 

документальних перевірок, за результатами яких донараховано податкових зобов’язань на 

550,1 млн гривень. Крім того, в ході перевірок зменшено від’ємне значення об’єкта 

оподаткування податком на прибуток на 138,4 млн грн, що упередило несплату податку на 

прибуток у майбутньому на 24,9 млн гривень.  

Також за 10 місяців 2019 року підрозділами аудиту Донеччини додатково забезпечено 

надходжень до державного бюджету у сумі 59,5 млн гривень. За результатами проведених 

документальних перевірок поточного року до бюджету надійшло 35 млн гривень.  

 

За 10 місяців 2019 року місцеві бюджети Донеччини отримали  

рекордні 10 мільярдів гривень  

 



За січень-жовтень 2019 року до місцевих кошиків Донецької області надійшло 10,5 

млрд грн, що в порівнянні з аналогічним періодом минулого року більше на 1,6 млрд грн, або 

майже на 19 відсотків.  

«Левову» частину надходжень до місцевих бюджетів, або більше 72%, забезпечує 

податок з доходів фізичних осіб – за 10 місяців 2019 року вказаного податку зібрано майже 7,6 

млрд гривень.  

Крім того, важливими джерелами наповнення місцевих бюджетів є також плата за 

землю (1 млрд грн), єдиний податок (0,8 млрд грн), екологічний податок (0,4 млрд грн) та 

податок на прибуток і акцизний податок (по 0,2 млрд гривень).  

З трійки лідерів серед територіальних громад найбільшу частину відрахувань до 

місцевих бюджетів, або третину, забезпечили платники податків м.Маріуполя – 3,5 млрд грн, 

бізнес-спільнота м. Покровськ та Покровського району поповнила бюджети на 1,4 млрд грн, а 

м. Краматорськ – на 1,1 млрд гривень.  

Місцеві податки і збори відіграють вирішальну роль у формуванні дохідної частини 

місцевих бюджетів, так як надходження від них залишаються на місцях. В свою чергу, 

додаткові надходження до місцевих бюджетів сприяють реалізації соціальних і 

інфраструктурних перетворень регіону та покращують життя територіальних громад на 

Донеччині.  

 

Майже 240 мільйонів гривень податкового боргу  

стягнуто з боржників податківцями Донеччини  

 

Податкова служба Донеччини продовжує роботу зі стягнення податкового боргу з 

платників, які несумлінно відносяться до виконання своїх обов’язків. Зазначений напрям 

роботи був і продовжує залишатися одним з найпріоритетніших, яким податкова служба 

приділяє особливу увагу. 

Одним з вагомих джерел наповнення бюджетів всіх рівнів є надходження від 

погашення податкового боргу. Завдяки проведеній роботі ГУ ДПС у Донецькій області за 

січень-жовтень 2019 року ці надходження склали 238 млн гривень. 

Одним з дієвих напрямів роботи з низки заходів щодо погашення податкового боргу, 

передбаченого Податковим кодексом України, є робота із заставним майном. Так, протягом 

цього року в рахунок забезпечення погашення податкового боргу проведено опис майна 

боржників у податкову заставу на загальну суму 149,7 млн гривень. Від реалізації майна, що 

перебуває у податковій заставі, до бюджету вже надійшло 4,7 млн гривень.  

Податкова служба Донеччини нагадує, що дізнатися про податковий борг (свій або 

партнера по бізнесу) можна на офіційному вебпорталі ДПС за наступним посиланням 

https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/pereliki-/296361.html, та акцентує увагу, що 

ефективне функціонування держави можливе тільки при свідомому та сумлінному розумінні 

податкового процесу самими платниками, у тому числі шляхом добровільної сплати податків.  

 

На Донеччині місцеві бюджети отримали 3,8 мільйони гривень «автоподатку»  

 

Транспортний податок входить до складу податку на майно та повністю зараховується 

до місцевих бюджетів тих територій, на яких зареєстроване авто.  

 Так, за січень-жовтень 2019 року до місцевих бюджетів Донецької області сплачено 

3,8 млн грн транспортного податку.  

Варто зазначити, що сплачують транспортний податок і фізичні, і юридичні особи. За 

дев’ять місяців цього року від автовласників - юридичних осіб надійшло більше 1,8 млн грн 

та майже 2,0 млн грн – від фізосіб.  

Одним з критеріїв для визначення об’єкта обкладення транспортним податком є 

вартісна оцінка легкового автомобіля. Оподатковуються легкові автомобілі, з року випуску 

яких минуло не більше п'яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить 



понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня. У 2019 році 

вартість автівки, що підпадає під оподаткування, складає 1 млн 565 тис. гривень (375 МЗП х 

4173).  

З початку року найбільші відрахування «автоподатку» забезпечили власники 

автомобілів м. Маріуполя – 1,1 млн грн, м. Покровськ – 0,7 млн грн та м. Бахмут – 0,4 млн 

гривень.  

Нагадуємо, фізичні особи повинні сплатити податок не пізніше 60 днів з дня вручення 

податкового повідомлення-рішення, юридичні особи сплачують щоквартально авансовими 

внесками до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом.  

 

Майже втричі зросли надходження від туристичного збору на Донеччині  

 

За десять місяців 2019 року відпочивальники Донеччини залишили у регіоні 2,3 млн 

гривень туристичного збору, що майже втричі, або на 1,4 млн грн, більше минулорічних 

показників.  

І якщо літом більш привабливими для мешканців та гостей регіону були курортні зони 

Азовського узбережжя, що поповнило місцевий бюджет Мангушського району на 715 тис. грн, 

то прихильники відпочинку у лісі залишили місцевим бюджетам м. Слов`янськ, м. Лиман та 

Слов’янського району більше 683 тис. грн туристичного збору.  

Податкова Донеччини нагадує, що у поточному році справляння туристичного збору 

зазнало чимало нововведень. Так, з 01 січня 2019 року було змінено базу справляння збору, а 

саме:  

- вартість проживання (ночівлі) замінено на кількість діб тимчасового розміщення у 

місцях проживання (ночівлі); 

- визначено поняття внутрішнього та в’їзного туризму, для яких передбачені різні 

граничні межі ставок збору: у розмірі до 0,5% - для внутрішнього туризму та до 5% - 

для в’їзного від розміру мінімальної заробітної плати. 

Крім того, Наказом МФУ від 08.05.2019 №186 «Про внесення змін до форми 

Податкової декларації з туристичного збору» затверджено нову форму податкової декларації 

з туристичного збору.  

ГУ ДПС у Донецькій області 
 


