
ОГОЛОШЕННЯ. 

 

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

повідомляє, що 23 липня 2019 року відбудеться сеанс телефонного зв’язку „гаряча лінія” із 

головним державним ревізором-інспектором відділу адміністрування податків і зборів з 

фізичних осіб Ханько Ганною Олександрівною на тему: «Декларування доходів громадян. 

Податкова знижка».  

  Сеанс відбудеться з 10-00 до 13-00 та з 14-00 до 18-00 години за телефоном 62-13-56. 

 

Скористайтесь податковою знижкою за освітні послуги 

 

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

нагадує, що податкова знижка – це документально підтверджена сума витрат платника 

податку-резидента у зв'язку з придбанням товарів, робіт чи послуг у резидентів-фізичних або 

юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального 

річного оподатковуваного доходу. 

Так, фізична особа має право включити до податкової знижки у зменшення 

оподатковуваного доходу за наслідками звітного податкового року, фактично здійснені ним 

протягом звітного податкового року 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. 

Як і раніше, право на отримання податкової знижки мають платник податку та/або 

члени сім’ї першого ступеня спорідненості (батьки, чоловік, дружина, діти, у тому числі 

усиновлені). 

Якщо платник сплачував за своє навчання, навчання дітей або батьків, він може до 31 

грудня наступного за звітним податкового року (до 31 грудня 2019 року) подати декларацію, 

за місцем реєстрації, в якій зазначити суму отриманих доходів та суму коштів, які були 

сплачені на освітні послуги, для отримання податкової знижки. 

До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового 

року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими 

документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими 

касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і 

їх покупця (отримувача).  

Звертаємо увагу, що якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за 

звітним не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного 

податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься. 

Порядок та умови надання податкової знижки визначено ст. 166 Податкового кодексу 

України. 
  

Увага! Новий електронний сервіс для громадян вже в дії 

 

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

повідомляє, що 1 березня 2019 року запроваджений в тестовому режимі новий електронний 

сервіс – подання відомостей для реєстрації фізичної особи / внесення змін до Державного 

реєстру фізичних осіб – платників податків засобами «Електронний кабінет». 

Ознайомитись з електронним сервісом можна на офіційному веб-порталі ДФС України 

у рубриці: Головна>Фізичним особам>Подання відомостей для реєстрації фізичної особи 

/ внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків. З метою 

забезпечення зручності платників податків в рамках електронного сервісу фізична особа не 

звертаючись до органів ДФС може заповнити, 



• облікову картку фізичної особи - платника податків, яка є заявою для реєстрації 

у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків; 

• заяву про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб — платників 

податків; 

• повідомлення про склад та мету збору персональних даних у Державному 

реєстрі фізичних осіб - платників податків, права та обов’язки фізичної особи - платника 

податків; 

• копії документів, необхідних для реєстрації/ внесення змін до Державного 

реєстру; 

• обрати контролюючий орган, до якого особа може звернутись для отримання 

документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків. 

У відповідь на запит до приватної частини ITC «Електронний кабінет» надходить 

Повідомлення про результати обробки Облікової картки / Заяви для внесення змін у вигляді 

Квитанції №2.У разі позитивної відповіді заявник для отримання документа, що засвідчує 

реєстрацію у Державному реєстрі - Картки платника податків, може звернутися до 

контролюючого органу за місцем проживання або до будь-якого контролюючого органу за 

бажанням. Код та назву контролюючого органу, до якого він буде звертатися, заявник має 

вказати при формуванні запиту (вибрати з переліку).  

Звертаємо увагу, що подання Облікової картки/ Заяви для внесення змін в 

електронному вигляді можливе на підставі Свідоцтва про народження дитини для малолітніх 

осіб (до 14 років) або Паспорта громадянина України, тому скористатися сервісом можуть 

тільки громадяни України. 
 

Дії платника, якщо при підписанні електронного документу виникає помилка 

«Невірний пароль або ключ пошкоджено» 

 

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

звертає увагу платників на наступне. 

Якщо при підписанні електронного документу виникає помилка «Невірний пароль або 

ключ пошкоджено», то для усунення такої помилки необхідно перевірити: 

- який ключ кваліфікованого електронного підпису чи печатки використовується 

першим (вірна послідовність підписів для податкової звітності: бухгалтер-директор-

електронна печатка);  

- правильність введення паролю, а саме: регістр вводу паролю, мову клавіатури тощо 

(створений пароль може містити особливі символи); 

- чи набраний пароль відповідає ключу, якій використовується (наприклад, пароль до 

ключа бухгалтера використовується тільки з ключем бухгалтера); 

- чи змінювалось ім’я файлу особистого ключа (у разі зміни ім’я файлу особистий ключ 

буде пошкоджено, тому необхідно звернутися до представництва Акредитованого центру 

сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС (далі – АЦСК ІДД ДФС), 

в якому отримували кваліфікований сертифікат, подати заяву на зміну статусу 

кваліфікованого сертифіката та новий комплект реєстраційних документів). 

У разі, якщо жодна з рекомендацій не допомогла вирішити проблему необхідно 

звернутися до представництва АЦСК ІДД ДФС, в якому були отримані кваліфіковані 

сертифікати, подати заяву на скасування кваліфікованого сертифіката, згенерувати новий 

особистий ключ та отримати відповідні йому кваліфіковані сертифікати. 
 

 

Увага! маєте відокремлені підрозділи – платіть ПДФО до відповідних бюджетів 

 



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

нагадує, що  згідно з п. 168.4  ст.168 ПКУ податок, утриманий з доходів резидентів та 

нерезидентів, зараховується до бюджету відповідно до Бюджетного кодексу України. 

Статтею 64 БКУ визначено, що податок на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО), який 

сплачується (перераховується) податковим агентом – юридичною особою (її філією, 

відділенням, іншим відокремленим підрозділом) чи представництвом нерезидента – 

юридичної особи, зараховується до відповідного бюджету за їх місцезнаходженням 

(розташуванням) в обсягах податку, нарахованого на доходи, що виплачуються працівникам 

такого суб’єкта господарювання. 

Суми ПДФО, нараховані відокремленим підрозділом на користь фізичних осіб, за 

звітний період перераховуються до відповідного бюджету за місцезнаходженням такого 

відокремленого підрозділу (пп. 168.4.3 ПКУ). 

Якщо відокремлений підрозділ не уповноважений нараховувати (сплачувати) ПДФО 

за такий відокремлений підрозділ, усі обов’язки податкового агента виконує юридична особа. 

ПДФО, нарахований працівникам відокремленого підрозділу, перераховується до місцевого 

бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу. 

Згідно з п. 63.3 ст. 63 ПКУ з метою проведення податкового контролю платники 

податків підлягають реєстрації або взяттю на облік в контролюючих органах за 

місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем 

проживання особи (основне місце обліку), також за місцем розташування (реєстрації) їх 

підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані 

з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку) у порядку, 

встановленому наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588 «Про 

затвердження Порядку обліку платників податків і зборів» із змінами та доповненнями (далі – 

Порядок). 

Так, п.п. 7.1 п. 7 Порядку визначено, якщо відповідно до законодавства у платника 

податків, крім обов’язків щодо подання податкових декларацій (розрахунків, звітів) та/або 

нарахування, утримання або сплати (перерахування) податків, зборів на території 

адміністративно-територіальної одиниці за своїм місцезнаходженням, виникають такі 

обов’язки на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, то такий платник 

податків зобов’язаний стати на облік за таким неосновним місцем обліку у відповідному 

контролюючому органі. 

Отже, якщо платник податку має власні та/або орендовані приміщення (будівлі) в 

різних регіонах (районах), в яких працюють та отримують заробітну плату наймані 

працівники, то платник податку зобов’язаний стати на облік як платник окремих видів 

податків та перераховувати ПДФО із доходів у вигляді заробітної плати до відповідного 

бюджету за місцезнаходженням (розташуванням) таких структурних підрозділів (неосновне 

місце обліку) на рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України. 

 

При продажу сільськогосподарської продукції її власник має подати 

податковому агенту копію довідки про наявність у нього земельних ділянок 

 

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

повідомляє. 

Нормами п.п. 165.1.24 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) 

встановлено, що не оподатковуються податком на доходи фізичних осіб (далі – податок) 

доходи, отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції, що вирощена, 

відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена 

безпосередньо фізичною особою на земельних ділянках, наданих їй у розмірах, встановлених 

Земельним кодексом України для ведення, зокрема, особистого селянського господарства 

та/або земельні частки (паї), виділені в натурі (на місцевості), сукупний розмір яких не 

перевищує 2 гектари. При цьому розмір земельних ділянок, зазначених в абзаці другому п.п. 



165.1.24 п. 165.1 ст. 165 ПКУ, а також розмір виділених в натурі (на місцевості) земельних 

часток (паїв), які не використовуються (здаються в оренду, обслуговуються), не враховуються. 

Якщо розмір земельних ділянок перевищує 2 гектари, дохід від продажу 

сільськогосподарської продукції підлягає оподаткуванню на загальних підставах. 

При продажу сільськогосподарської продукції (крім продукції тваринництва) її власник 

має подати податковому агенту копію довідки про наявність у нього земельних ділянок. 

Оригінал довідки зберігається у власника сільськогосподарської продукції протягом строку 

позовної давності з дати закінчення дії такої довідки. Довідка видається сільською, селищною, 

міською радою або радою об’єднаних територіальних громад, що створена згідно із законом 

та перспективним планом формування територій громад, за місцем податкової адреси (місцем 

проживання) платника податку протягом п’яти робочих днів з дня отримання відповідною 

радою письмової заяви про видачу такої довідки. 

Форма довідки встановлюється у порядку, визначеному ст. 46 ПКУ для податкових 

декларацій. 

При продажу власної продукції тваринництва груп 1-5, 15, 16 та 41 УКТ ЗЕД, отримані 

від такого продажу доходи не є оподатковуваним доходом, якщо їх сума сукупно за рік не 

перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного 

(податкового) року. Такі фізичні особи здійснюють продаж зазначеної продукції без 

отримання довідки про наявність земельних ділянок. У разі коли сума отриманого доходу 

перевищує встановлений розмір, фізична особа зобов’язана надати контролюючому органу 

довідку про самостійне вирощування, розведення, відгодовування продукції тваринництва, що 

видається у довільній формі сільською, селищною, міською радою або радою об’єднаних 

територіальних громад, що створена згідно із законом та перспективним планом формування 

територій громад, за місцем податкової адреси (місцем проживання) власника продукції 

тваринництва. 

Якщо довідкою підтверджено вирощування проданої продукції тваринництва 

безпосередньо платником податку, оподаткуванню підлягає дохід, що перевищує 50 розмірів 

мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року. 

Якщо таким платником податку не підтверджено самостійне вирощування, розведення, 

відгодовування продукції тваринництва, доходи від продажу якої він отримав, такі доходи 

підлягають оподаткуванню на загальних підставах. 

Нагадуємо, що з метою залучення до декларування та перевірки повноти нарахування 

і сплати податків сільськогосподарськими товаровиробниками, громадянами, які є власниками 

земельних ділянок площею понад 2 га і власними силами обробляють такі земельні ділянки 

для отримання доходу, та неухильного виконання під час провадження діяльності ними вимог 

чинного законодавства, яке регулює земельні відносини, зокрема, оформлення використання 

найманої праці та оплати праці, триває операція «Урожай». 

 

Слов’янсько-Лиманське управління 

 

  

За 6 місяців 2019 року бюджет Донеччини отримав більше 1,2 млн грн штрафів за 

порушення у сфері готівкових операцій  

 

Контроль за суб’єктами господарювання, які здійснюють розрахунки в готівковій та 

безготівковій формі з використанням реєстраторів розрахункових операцій, є важливим 

напрямком роботи підрозділів управління аудиту ГУ ДФС у Донецькій області, тим більше, 

що станом на 01 липня 2019 року у регіоні здійснюють такі розрахунки майже 12,5 тис. 

господарських одиниць.  

З початку року співробітниками підрозділу фактичних перевірок, контролю за 

готівковими операціями управління аудиту області проведено 144 фактичні перевірки. Як 



результат – донараховано штрафних санкцій на суму 2,1 млн грн, з них до бюджету надійшло 

1,2 млн гривень.  

ГУ ДФС у Донецькій області нагадує, що зараз ініціювати перевірку несумлінних 

продавців можуть і самі громадяни. Для цього на сайті ДФС України запроваджено 

електронний сервіс «Пошук фіскального чека», який функціонує у відкритій частині 

Електронного кабінету за наступним посиланням cabinet.sfs.gov.ua/cashregs/check. За його 

допомогою покупці товарів (споживачі послуг) можуть перевірити достовірність отриманого 

фіскального чеку та встановити факт його наявності (відсутності) в базі даних ДФС.  

Якщо чек не знайдено, то це означає, що суб’єкт господарювання, якому належить РРО, 

не передав електронну копію фіскального чека до ДФС, що свідчить про недотримання ним 

вимог законодавства. У такому випадку або у разі встановлення невідповідності реквізитів 

отриманого чека реквізитам чека, відображеного в Електронному кабінеті, ви можете 

звернутися до ГУ ДФС у Донецькій області для проведення відповідних контрольно-

перевірочних заходів. З цією метою ви можете надіслати письмове звернення із додаванням 

копій отриманих фіскальних чеків на електронну адресу golovagu@gmail.com або 

зателефонувати за номером (063) 267-13-30.  

 

 

За І півріччя 2019 року легалізовано працю  

майже 14 тис. мешканців Донеччини  

 

Неофіційна заробітна плата – це тягар сучасності, який, перш за все, лягає на плечі 

найманого працівника. Так, отримуючи заробітну плату "у конверті", робітник виявляється 

абсолютно незахищеним перед роботодавцем. Усна домовленість про розмір грошової 

винагороди не закріплена юридично, а отже роботодавець сам вправі вирішувати, скільки та 

коли платити за отриману послугу чи виконану роботу. Відповідно, найманий робітник не має 

ніяких гарантій та доказів у підтвердженні дійсного розміру заробітної плати та стажу роботи.  

Саме тому, дбаючи про майбутнє громадян, їх соціальний захист та розвиток регіону за 

рахунок наповнення місцевих бюджетів, податкова служба Донецької області продовжує 

проводити комплекс заходів, спрямованих на легалізацію трудових відносин.  

Протягом шести місяців 2019 року за результатами роботи відомства вже легалізовано 

працю 13,8 тис. найманих працівників, за рахунок чого до бюджету додатково надійшло 13,2 

млн грн податку на доходи фізичних осіб та 1,2 млн грн військового збору.  

Не припиняється робота податківців і з підприємствами регіону щодо  підвищення 

заробітної плати. На даний час 1 028 підприємств вже підвищили рівень заробітної плати вище 

за мінімальну, за рахунок чого бюджет отримав 2,9 млн грн податків та зборів.  

Шановні громадяни! Головне управління ДФС у Донецькій області продовжує 

наголошувати: легалізація найманої праці – це свідоме відношення до свого майбутнього!  

 

 

Донеччина: 40 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень передано до 

правоохоронних органів з початку 2019 року  

 

У січні-червні поточного року за результатами дослідження діяльності суб’єктів 

господарювання Донеччини управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних 

злочинним шляхом ГУ ДФС у Донецькій області підготовлено та передано до правоохоронних 

органів для прийняття рішення згідно з Кримінальним кодексом України 40 матеріалів, за 

якими сума виявлених легалізованих доходів склала 2,4 млрд грн та встановлено збитків на 

суму 2,8 млрд гривень.  

Майже 18% від усіх виявлених правопорушень – це порушення у сфері державних 

закупівель. Так, з початку року управлінням вже складено 7 матеріалів щодо порушень в цій 

сфері, всі матеріали було приєднано до кримінальних проваджень. 



В результаті розгляду всіх переданих матеріалів з ознаками кримінальних 

правопорушень, що були спрямовані до правоохоронних органів, 35 матеріалів  вже 

приєднано до кримінальних проваджень. Крім того, порушено і обліковано в Єдиному реєстрі 

досудових розслідувань 13 кримінальних правопорушень, з них 2 – у сфері державних 

закупівель. 

Протягом І півріччя 2019 року в рамках кримінальних проваджень, порушених за 

матеріалами управління, відшкодовано збитків бюджету на суму 23,4 млн грн, вилучено 

грошових коштів – на 3,1 млн грн, сплачено порушниками до відкриття кримінального 

провадження – 189,0 тис. гривень. 

 

 

Операція «Курорт»: на Азовському узбережжі за безліцензійну діяльність вилучено 

ТМЦ на пів мільйона гривень 

 

У розпал курортного сезону 2019 року спільними діями працівників підрозділів 

контролю за обігом і оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Донецькій області та 

співробітниками спецпідрозділу податкової міліції ГУ ДФС у Донецькій області, які включені 

до складу Об’єднаних сил, щоденно проводяться заходи щодо виявлення безліцензійної 

діяльності суб’єктів господарювання у місцях масового відпочинку громадян на Донеччині.  

Так, за результатами проведених заходів виявлено 11 фактів реалізації алкогольних 

напоїв без наявних відповідних ліцензій, з незаконного обігу вилучено алкогольну продукцію 

у кількості 3,4 тис. пляшок орієнтовною вартістю 206 тис. грн, а також обладнання на 

суму 348,7 тис. гривень. Загальна сума вилучених ТМЦ складає 554,7 тис. гривень. На всіх 

порушників складено протоколи про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.164 КУаАП. 

Крім того, у липні поточного року за результатами проведених профілактичних заходів 

управлінням контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Донецькій 

області відповідальні платники отримали 31 ліцензію на право роздрібної торгівлі 

алкогольними напоями. 

Податкова служба Донеччини нагадує, що вартість ліцензії у сільській місцевості на 

квартал становить всього 125 грн проти 2000 грн на території міст, а штрафна санкція за 

безліцензійну торгівлю нараховується у розмірі 17 тис. гривень. Варто замислитися, навіщо 

ризикувати, здійснюючи торгівлю без ліцензії, і як наслідок, платити величезний штраф. 

 

 

ГУ ДФС у Донецькій області 
 


