
ФОРУМ «ВАЛЮТНА ЕВОЛЮЦІЯ - 2019»: особливості 

валютного регулювання та нагляду  

7 лютого 2019 року 

м. Київ, вул. Братська, 17/19, Radisson Blu Hotel 

Саме у день проведення Форуму — 07.02.2019 р. — буде введений у дію 

Закон України «Про валюту і валютні операції». Разом з ним запрацює низка 

нормативно-правових актів НБУ. Кінцева мета цього процесу — зняття всіх 

валютних обмежень та забезпечення режиму вільного руху капіталу. 

• Чи означає це, що насправді дозволено все, що не заборонено? 

• А що саме заборонено? 

• Хто та як здійснюватиме валютний нагляд у нових умовах? 

• Яка відповідальність уже загрожуватиме порушникам валютного 

законодавства? 

Форум покликаний відповісти на ці та інші запитання учасників. Адже 

спікерами Форуму будуть провідні експерти ДФС, НБУ, Нацполіції та 

Генпрокуратури, відомі спеціалісти валютного ринку та фахівці з торгівлі 

іноземною валютою. 

У ФОКУСІ ФОРУМУ 

Огляд валютних 

новацій 

Купівля-продаж іноземної валюти 

Розрахунки з 

нерезидентами 

Валютний нагляд. Нові підходи 

Строки розрахунків Види відповідальності за порушення вимог валютного 

законодавства 

Іноземна валюта в 

Україні 

Порядок застосування заходів впливу за порушення цих 

вимог 

ДО УЧАСТІ ЗАПРОШУЮТЬСЯ: 

керівники банків та підприємств, фінансові директори та головні бухгалтери, 

бухгалтери, начальники юридичних підрозділів та юристи, фахівці у сфері 

валютного регулювання 

Організатор форуму: журнал «Вісник. Офіційно про податки» 

Для реєстрації на участь у форумі необхідно звернутися до оргкомітету за 

телефонами:  

050-578-15-13, 050-161-42-62, або на e-mail: sloviansk@visnyk.ua, svc_05@ukr.net.  

Контактна особа – Олег Миколайович Чернишов 

 



Декларацію з податку на прибуток підприємств за 2018 рік слід подати за новою 

формою 

 

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

повідомляє, що наказом Міністерства фінансів України від 19.10.2018 р. № 842 (далі – Наказ 

№842) внесено зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, 

затвердженої наказом Мінфіну від 20.10.2015 р. № 897. Наказ № 842 набрав чинності 

14 грудня 2018 року. 

Внесення змін до декларації Наказом № 842 обумовлено змінами в оподаткуванні 

податком на прибуток підприємств з 01 січня 2018 року. Тому за базовий звітний 

(податковий) період – 2018 рік рекомендовано подавати декларацію за оновленою формою. 

Про це йдеться у листі ДФС України від 04.01.2019 року № 357/7/99-99-15-02-01-17, а 

також про особливості заповнення декларації. З його змістом можна ознайомитися за 

посиланням:http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/zagalnoderjavni-podatki/podatok-na-pributok-

pidpri/listi-dps/363081.html. 

На офіційному порталі ДФС України оновлену версію декларації включено до 

Реєстру форм електронних документів (файли J0100117 – для платників, які звітують 

щокварталу, J0108104 – для платників, які подають декларацію за рік). 

 

До уваги громадян, які декларують доходи! 

 

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

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

платник податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) зобов’язаний подавати річну 

декларацію про майновий стан і доходи (далі – Декларація) у випадках передбачених 

розділом ІV ПКУ. 

Водночас, п. 179.2 ст. 179 ПКУ визначено, коли обов’язок щодо подання податкової 

Декларації вважається виконаним і податкова Декларація не подається. 

Підпунктом 168.4.5 п. 168.4 ст. 168 ПКУ передбачено, що фізична особа, 

відповідальна згідно з вимогами розділу ІV ПКУ за нарахування та утримання ПДФО, 

сплачує (перераховує) ПДФО до відповідного бюджету. 

З метою належного ведення оперативного обліку ПДФО (збору), ДФС наказом від 

27.12.2018 № 873 «Про затвердження змін до наказу ДФС від 10.04.2015 № 267» введено в 

дію нові коди бюджетної класифікації: 

► 11010501 – «податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами, 

які не пілягають обов’язковому декларуванню»; 

► 11011001 – «військовий збір, що сплачується за результатами декларування». 

Отже,  платники ПДФО – фізичні особи, які відповідно до розділу ІV ПКУ зобов’язані 

сплатити ПДФО, але звільнені від подання Декларації (при нотаріальному посвідченні 

договорів та/або при видачі свідоцтв про право на спадщину тощо) сплачують: 

■ ПДФО по коду платежу «11010501» – «податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується фізичними особами, які не пілягають обов’язковому декларуванню»; 

■ військовий збір по коду платежу «11011000»  – «військовий збір». 

У разі, якщо платник ПДФО – фізична особа зобов’язаний подати Декларацію, 

визначити та сплатити свої податкові зобов’язання, то у такому випадку платник ПДФО 

сплачує: 

■ ПДФО по коду платежу «11010500»  – «податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується фізичними особами за результатами річного декларування»; 

■ військовий збір по коду платежу «11011001» – «військовий збір, що сплачується за 

результатами декларування». 

Крім того, слід зазначити, що ПДФО, утриманий з доходів резидентів та нерезидентів, 

зараховується до бюджету згідно з Бюджетним кодексом України (далі – БКУ). 



Абзацом 5 п. 2 ст. 64 БКУ, який набрав чинності з 01.01.2019, передбачено, що 

ПДФО, нарахований податковим агентом або фізичною особою, яка отримує доходи від 

особи, яка не є податковим агентом, з доходів за здавання фізичними особами в оренду 

(суборенду, емфітевзис) земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених або не 

виділених у натурі (на місцевості), сплачується таким податковим агентом або такою 

фізичною особою до відповідного бюджету за місцезнаходженням таких об’єктів оренди 

(суборенди, емфітевзису). 

Таким чином, у разі отримання особою – орендодавцем у 2019 році доходу від  

надання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки 

(паю), майнового паю іншій фізичній особі – орендарю, яка не є податковим агентом 

(самозайнятою особою), орендодавець повинен сплатити (перерахувати) ПДФО до 

відповідного бюджету за місцезнаходженням земельних ділянок, земельних часток (паїв), 

виділених або не виділених в натурі (на місцевості). 

При отриманні у 2018 році доходів від здавання в оренду земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення земельної частки (паю), майнового паю іншій фізичній 

особі – орендарю, яка не є податковим агентом (самозайнятою особою), орендодавець 

визначає свої податкові зобов’язання за результатами такого року у річній податковій 

Декларації та сплачує ПДФО з таких доходів за своєю податковою адресою. 

 

Змінено Порядок державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань 

 

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

інформує, що Міністерством юстиції України наказом від 29.12.2018 № 4146/5 «Про 

затвердження Змін до деяких наказів Міністерства юстиції України» (далі – Наказ № 4146/5) 

внесено зміни, зокрема,  до Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, 

затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5, 

зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 09.02.2016 № 200/28330 (далі – Порядок), а 

саме: уточнено особливості проведення державної реєстрації за заявами в електронній формі. 

Так, в оновленому Порядку визначено, якщо під час розгляду заяви та документів для 

державної реєстрації державним реєстратором встановлено наявність зареєстрованих у 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань (далі – Єдиний державний реєстр) інших пакетів документів для державної 

реєстрації щодо цього самого суб’єкта, наступний пакет документів розглядається після 

проведення державної реєстрації чи відмови в такій реєстрації на підставі заяви та 

документів, зареєстрованих в Єдиному державному реєстрі раніше. 

Також Порядком визначено, що документи, які містять більше однієї сторінки, 

скануються в один файл. У разі перевищення допустимого для завантаження файла розміру 

такий файл розділяється на декілька файлів. Електронні копії документів мають бути 

придатні для сприйняття їх змісту. 

Крім того, Наказом № 4146/5 уточнено, що заява формується заявником в електронній 

формі з обов’язковим долученням до неї оригіналів електронних документів для державної 

реєстрації. 

Слід зауважити, що заява та документи для державної реєстрації в електронній формі 

мають відповідати вимогам, встановленим Законами України від 22 травня 2003 року № 851-

IV «Про електронні документи та електронний документообіг» із змінами та доповненнями 

та від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги». 

Плата за надання адміністративних послуг здійснюватиметься на порталі електронних 

сервісів з використанням платіжних систем через мережу Інтернет. 

Наказ № 4146/5 розміщено на офіційному сайті Міністерства юстиції України за 

посиланням: https://minjust.gov.ua/n/22580 



 

Слов’янсько-Лиманське управління 

 

До уваги власників транспортних засобів з іноземною реєстрацією! Встигніть 

«легалізувати» авто на єврономерах 

за пільговим акцизом до 22 лютого 2019 року! 

 

Донецька митниця ДФС нагадує, що 08 листопада 2018 року набув чинності Закон 

України №2611-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів» (далі-Закон), яким 

внесені зміни стосовно оподаткування акцизом легкових авто. Суттєвим є  встановлення 90 

денного терміну застосування пільгового коефіцієнту - 0,5 для розмитнення автомобілів на 

єврономерах. Підкреслюємо, що пільговий коефіцієнт застосовується до транспортних 

засобів, які були ввезені громадянами на митну територію України  в  період з 1 січня 

2015 р. до 25 листопада  2018 року  та перебувають у митному режимі тимчасового 

ввезення або транзиту, а також такі, що перебували у митному режимі тимчасового 

ввезення або транзиту, й були вивезені за межі митної території України після 25 листопада 

2018 року та ввезені повторно.    

Акцентуємо увагу, що власники авто з іноземною реєстрацією мають можливість 

легалізувати свої авто в пільговому режимі до 22 лютого 2019 року! 

Варто пам’ятати, що цей коефіцієнт застосовується у разі ввезення одного 

легкового транспортного засобу однією фізичною особою для власного користування. 

Додатково інформуємо, що для успішної реалізації норм даного Закону і визначення 

конкретних дій для власників вказаних категорій авто, Кабінетом Міністрів України 

постановою від 12 грудня 2018 року №1077 затверджено Тимчасовий порядок виконання 

митних формальностей під час здійснення митного оформлення транспортних засобів для 

їх вільного обігу на митній території України, яким внесені зміни до постанов Кабінету 

Міністрів України від 07 вересня 1998 року №1388 і від 04 червня 2007 року №795.   

З метою уникнення черг та виникнення складних ситуацій при митному оформленні 

автомобілів, керівництво митниці наполегливо рекомендує заздалегідь потурбуватись про 

«легалізацію» транспортних засобів з іноземними номерами.  

На даний час в Донецькій митниці ДФС діють дев’ять місць (митних постів), де 

можна здійснити митне оформлення. Крім того, працює консультаційний пункт, а також 

телефони «гарячої» лінії, за якими громадяни можуть отримати консультації щодо митного 

оформлення вживаних авто на єврономерах. 

Телефони гарячої лінії: 050-045-50-90; 098-964-75-88. 

Цінуйте свій час та гроші! 
 

Управлінням боротьби з відмиванням доходів  

за 2018 рік упереджено втрати бюджету на 2,2 млрд гривен  

 

За інформацією управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним 

шляхом, ГУ ДФС у Донецькій області за 2018 рік підготовлено 63 матеріали з ознаками 

кримінальних правопорушень на загальну суму збитків, завданих державі, у розмірі 2,2 млрд 

гривень, у тому числі у грудні підготовлено 5 матеріалів на суму 1,2 млрд гривень.  

Найбільших втрат, або більше 80%, бюджет зазнав від порушень статті 191 

Кримінального кодексу України, а це привласнення майна шляхом зловживання службовим 

становищем. Під час проведення перевірок за цією статтею працівниками фіскальної служби 

Донеччини виявлено 33 злочини (або половина від усіх підготовлених матеріалів) на 

загальну суму 1,8 млрд гривен. 



Крім того, під особливий контроль спеціалістів цього підрозділу підпадають і  

правопорушення у сфері контролю за державними закупівлями – за 2018 рік складено 22 

матеріали на суму майже 250 млн гривень. 

Усі матеріали по проведеним перевіркам передані до правоохоронних органів для 

прийняття рішення згідно з Кримінальним Кодексом України, у тому числі: 12 передано до 

Національної поліції України, 10 – до ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, 26 – до 

органів прокуратури і 15 – до оперативних та слідчих підрозділів ГУ ДФС у Донецькій 

області.  

На теперішній час за результатами розгляду зазначених матеріалів внесено до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань правоохоронними органами відомості щодо 21 

кримінального правопорушення із загальною сумою завданих збитків бюджету країні понад 

102 млн гривень та 9 матеріалів було приєднано до кримінальних проваджень.  

 

Донеччина: з початку 2019 року вилучено фальсифікованого  

палива на 3 млн грн 

 

Податкова міліція ГУ ДФС у Донецькій області продовжує проведення заходів в 

рамках операції «Акциз-2019», спрямованих на упередження збитків та додаткові 

надходження до держбюджету. 2019 рік тільки розпочався, а вже є перші результати спільної 

роботи.  

Співробітниками оперативного управління та слідчого управління фінансових 

розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області за координацією прокуратури Донецької області, 

в рамках кримінального провадження, встановлено факти функціонування у місті Маріуполь 

та смт Нікольське Нікольського району 3-х АЗС, де здійснювалась реалізація неякісних 

пально-мастильних матеріалів з ознаками фальсифікації без відповідного обліку ПММ. Крім 

того виявлено, що підприємливі шахраї продавали пально-мастильні матеріали шляхом 

реалізації талонів через розміщення оголошень в мережі Інтернет.  

За результатами санкціонованих судом обшуків на вказаних АЗС з незаконного обігу 

вилучено 1,6 тис. л бензину А-95 (спиртовий), 18,5 тис. л бензину А-95, 27,7 тис. л бензину 

А-92 та 43,1 тис. л дизельного пального. 

Всього вилучено пально-мастильних матеріалів у кількості 90,9 тис. літрів на загальну 

суму 3 млн гривень. 

Досудове розслідування кримінального провадження проводить слідче управління 

фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області. 

Заходи щодо протидії нелегальному функціонуванню автозаправних станцій та 

автогазозаправних пунктів тривають. 

 

 

Донеччина: до бюджету надійшло більше 84 млн грн  

податку на нерухомість 

 
За 2018 рік Головним управлінням ДФС у Донецькій області до місцевих бюджетів 

забезпечено надходження 84,2 млн грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки (так званий податок на нерухомість), що на 27,5 млн грн більше, ніж за відповідний 

період 2017 року. 

Нагадаємо, що платниками цього податку є всі власники приватної та комерційної 

нерухомості, незалежно від того, є вони резидентами чи ні. Якщо один об’єкт знаходиться в 

пайовому співволодінні відразу кількома особами, податок нараховується кожному в 

процентному співвідношенні його частки (іншими словами – по належному метражу). 

Оподаткуванню підлягають всі квартири, площею більше 60 кв.м, приватні будинки – понад 



120 кв.м, і якщо у власності і те, і інше – 180 кв.м. Разом з тим, податок сплачується лише за 

ту площу, яка перевищує пільгову. 

Ставки та пільги з податку встановлюються органами місцевого самоврядування. 

ГУ ДФС у Донецькій області нагадує, що в поточному році податок на нерухомість 

сплачується за об`єкти, що були у володінні в 2018 році, ставка податку не перевищує 1,5% 

розміру мінімальної зарплати, що була встановлена законом на 01 січня 2018 року, за 1 кв.м 

бази оподаткування, або 55,85 грн за 1 кв.метр (3723 х 1,5%). 

 

У 2018 році майже 4 тисячі донеччан скористалися правом на отримання 

податкової знижки 

 

Протягом 2018 року до Головного управління ДФС у Донецькій області надійшло 3823 

декларації від мешканців Донецького регіону, сума повернутого по висновках податку на 

доходи фізичних осіб склала 4,7 млн гривень. Як вже неодноразово нагадувала державна 

фіскальна служба, у 2018 році громадяни отримали право включати до податкової знижки 

також витрати у вигляді суми коштів, сплачених платником податку на користь вітчизняних 

закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) 

та вищої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти такого платника 

податку та/або члена його сім`ї першого ступеня споріднення. 

З 1 січня 2019 року громадяни мають право на отримання податкової знижки вже за 

результатами 2018 року. Бажаючі скористатися податковою знижкою заповнюють та 

подають за місцем реєстрації до 31 грудня 2019 року декларацію про майновий стан та 

доходи. У декларації необхідно вказати суму одержаного за рік доходу у вигляді зарплати, 

вид понесених витрат, їх розмір і розраховану суму податку на доходи фізичних осіб до 

повернення. 

Нагадаємо, що податкова знижка надається, якщо фізична особа протягом звітного 

року понесла витрати на навчання в навчальних закладах усіх рівнів, на отримання 

доступного житла за державними програмами, на оплату допоміжних репродуктивних 

технологій, а також витрати, пов`язані зі сплатою відсотків за іпотечним кредитом, внесків 

на благодійність, страхових платежів (внесків, премій) за договорами довгострокового 

страхування життя та пенсійні внески в рамках недержавного пенсійного забезпечення тощо. 

Звертаємо увагу громадян, що право на отримання податкової знижки не переноситься 

на наступні роки, тобто для отримання знижки за 2018 рік, необхідно подати декларацію до 

31 грудня 2019 року. 

 

Рекордні 10 млрд грн податку з доходів фізичних осіб отримав зведений бюджет 

Донеччини за 2018 рік 

 
Протягом 2018 року зведений бюджет країни отримав від мешканців Донецького 

регіону 10,2 млрд грн податку з доходів фізичних осіб, це майже на 1,8 млрд грн більше 

надходжень минулого року. 

І не в останню чергу такі показники завдячують злагодженій та ефективній роботі 

працівників фіскальної служби Донеччини. 

Податок на доходи фізичних осіб безпосередньо залежить від розміру заробітної плати, 

яку офіційно отримують працевлаштовані працівники. Тому податківцями постійно 

проводиться робота з питань легалізації трудових відносин.   

Головне управління ДФС у Донецькій області інформує, що з 1 січня 2019 року 

встановлено мінімальну заробітну плату у розмірі 4 173 гривен. Разом із збільшенням 

мінімальної заробітної плати збільшуються і розміри штрафних санкцій, передбачених за 

порушення трудового законодавства. 

Так, за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору у 

2019 році штраф складає вже 125 190 грн (у 2018 році – 111 690 грн), за недотримання 



мінімальних державних гарантій в оплаті праці (наприклад, за не оплату роботи в нічний час, 

роботу в вихідний або святковий день, понадурочну роботу) нерадиві працедавці сплатять у 

2019 році 41 730 грн (у 2018 році – 37 230 грн), а порушення встановлених строків виплати 

заробітної плати працівникам обійдеться їм у 12 519 грн (у 2018 році – 11 169 гривен). 

Таким чином, завдяки легкій арифметиці наочно можна переконатися, що бути 

законослухняним громадянином все ж таки вигідніше.  

 
В електронному вигляді звітують 80% платників Донеччини 

 

Протягом 2018 року до фіскальної служби Донеччини платниками області подано 

майже 882 тисячі декларацій, звітів, розрахунків, як в паперовому, так і в електронному 

вигляді. При цьому із року в рік все більше платників Донеччини надсилають звітність 

засобами телекомунікаційного зв’язку. Так, у 2018 році вже 80% документів всієї звітності 

надійшло електронним шляхом, в тому числі через Електронний кабінет платника, проти 

73% минулого року. 

Найбільше звітів в електронному вигляді надається юридичними особами – 89%, 

фізичними особами-підприємцями – 75%, особами, які здійснюють незалежну професійну 

діяльність – 62%.  

Найкраще звітують в електронному вигляді платники м. Дружківки – понад 89% всіх 

звітів надано засобами телекомунікаційного зв’язку, на другому місці платники м. 

Покровська – 86%, а третє місце займає бізнес-спільнота м. Маріуполя (з м. Донецьк) – 84 

відсотка. 

І ще декілька цифр з надання звітності саме електронним шляхом: 

- майже 100% всіх наданих декларацiй з акцизного податку, податку на додану вартість, 

звітів про контрольовані операції, декларацiй з податку на прибуток пiдприємств, 

уточнюючих розрахунків податкових зобов'язань з ПДВ у зв'язку з виправленням 

самостiйно виявлених помилок, декларацiй про валютнi цiнностi; 

- понад 80% повiдомлень про прийняття працiвника на роботу, декларацiй з податку на 

нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки; 

- майже 80% податкових розрахунків сум доходу, нарахованого на користь платникiв 

податку, i сум утриманого з них податку (форма № 1-ДФ), а також звiтів про суми 

нарахованої заробiтної плати застрахованих осiб та суми нарахованого єдиного внеску на 

загальнообов`язкове державне соцiальне страхування. 

ГУ ДФС у Донецькій області нагадує, що для подання документів в електронному 

вигляді юридичні особи та самозайняті особи можуть приєднатись до Договору про визнання 

електронних документів шляхом надсилання Заяви про приєднання до такого договору, 

використовуючи електронний цифровий підпис (http://cabinet.sfs.gov.ua/form).  

Шановні платники податків, приєднуйтесь до усіх переваг використання електронних 

сервісів ДФС України, йдучи у ногу з можливостями сьогодення!  

 
Власники авто на єврономерах вже поповнили  

держбюджет майже на 1,5 млн гривень 

 

З початку 2019  року в Донецькій митниці ДФС здійснено митне оформлення 21 

транспортного засобу, що відповідали критеріям, визначеним постановою Уряду від 12 

грудня 2018 року №1077, якою затверджено Тимчасовий порядок здійснення митних 

формальностей під час розмитнення транспортних засобів з іноземною реєстрацією. 

 Власники авто на єврономерах вже сплатили до держбюджету майже 1,5 млн грн 

податків і зборів, передбачених законодавством. Акцентуємо увагу, що зазначені кошти 

спрямовуються у 2019 році на пенсійне забезпечення.  

Нагадуємо, що в зоні діяльності Донецької митниці ДФС діють дев’ять місць (митних 

постів), де можна здійснити митне оформлення. Крім того, працює консультаційний пункт, 



а також телефони «гарячої» лінії, за якими громадяни можуть отримати консультації щодо 

митного оформлення вживаних авто на єврономерах! 

Телефони  гарячої лінії: 050-045-50-90; 098-964-75-88 

 

 

ГУ ДФС у Донецькій області 
 


