
Графік семінарів для платників податків на грудень 2019 року 

за участі фахівців Слов’янсько-Лиманського управління ГУ ДПС у Донецькій області 

 

№ з/п Орієнтовна 

дата  

проведення 

семінару 

 

Питання (тема) 

Орієнтовне місце 

проведення семінару 

(адреса), № телефону 

для довідок 

 

1. 

06.12.2019 Електронне адміністрування ПДВ 
м.Слов’янськ, площа 

Соборна 3 

(06262)3-51-65 

2. 13.12.2019 Плата за землю (земельний податок та 

орендна плата). 

Податок на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки. 

м.Слов’янськ, площа 

Соборна 3 

(06262)3-51-65 

3. 20.12.2019 Податок на прибуток підприємств. 

Оподаткування неприбуткових 

організацій 

м.Слов’янськ, площа 

Соборна 3 

(06262)3-51-65 

 

Набрали чинності зміни до Закону України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» 

 

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

повідомляє, що 02.11.2019 набув чинності Закон України від 03 жовтня 2019 року № 159-ІХ 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав власності» (далі 

– Закон № 159), яким, зокрема, внесено зміни до Закону України від 15 травня 2003 року № 

755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань» із змінами та доповненнями (далі – Закон № 755). 

Так, внесеними Законом № 159 змінами до Закону № 755, встановлено: 

- для державної реєстрації фізичної особи – підприємця документи можна подати до 

будь-якого суб’єкта державної реєстрації у межах України, як в електронній так і в паперовій 

формі; 

- для юридичних осіб можливість подати документи для проведення державної 

реєстрації без прив’язки до місцезнаходження такої особи діятиме у межах України лише у 

разі подання електронної версії документів, для формату подачі документів у паперовій формі 

– у межах області; 

- із числа суб’єктів, що здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації, 

виключені акредитовані суб’єкти (комунальні та державні підприємства), залишаються 

державні реєстратори місцевих державних адміністрацій та органів місцевого 

самоврядування, а також державні та приватні нотаріуси; 

- державний реєстратор встановлює черговість розгляду поданих документів для 

державної реєстрації; 

- нотаріально засвідчені документи, на підставі яких проводиться державна реєстрація, 

викладаються на спеціальних бланках нотаріальних документів, що є додатковим захистом 

таких документів від підробки; 

- надано право керівнику юридичної особи на безоплатній основі в режимі реального 

часу засобами телекомунікаційного зв’язку отримувати інформацію про факт подання або 

прийому документів, поданих для проведення реєстраційних дій щодо такої юридичної особи; 

- у разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу 

(нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження (крім випадку, 

якщо відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному 



реєстрі). Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що засвідчує повноваження 

представника, є документ, що підтверджує повноваження законного представника особи, або 

нотаріально посвідчена довіреність, дійсність якої перевіряється за допомогою Єдиного 

реєстру довіреностей. 

Закон № 159 опубліковано в офіційному виданні «Голос України» від 23.10.2019 №202. 
 

Тиждень права в Україні 

 

Слов'янсько-Лиманське управління Головного управління ДПС у Донецькій 

області  повідомляє. 

Щороку в Україні, починаючи з 2008 року проводиться  Всеукраїнський тиждень права 

з нагоди річниці прийняття Загальної декларації прав людини. Тиждень права – це 

масштабний захід, покликаний сприяти  підвищенню правової освіченості та правової 

свідомості громадян. 

Головне завдання Тижня – підняття рівня правової культури суспільства, підвищення 

інформованості громадян щодо їхніх конституційних прав та обов’язків, можливостей їх 

реалізації та захисту, виховання поваги до прав і свобод громадян. 

Всеукраїнський тиждень права започатковано відповідно до Указу Президента України 

від  08.12.2008 №1149 «Про Всеукраїнський тиждень права», і проводиться він щороку в 

тиждень, що включає 10 грудня – Міжнародний день прав людини, який заснований 4 грудня 

1950 року на засіданні Генеральної Асамблеї ООН. 

Двома роками раніше ООН ухвалила Загальну декларацію прав людини, що стала 

першим міжнародним документом, в якому чітко сформульовані положення про права 

людини. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 липня 2019 року №568-р 

затверджено План заходів з проведення у 2019 році Всеукраїнського тижня права, яким 

передбачено проведення протягом 09-13 грудня ряду інформаційно-роз’яснювальних заходів 

з питань забезпечення додержання та поваги до прав і свобод людини й громадянина, 

запобігання їх порушенням з метою підняття рівня правової культури та набуття громадянами 

необхідного рівня правових знань. 

План заходів ДПС з проведення  у 2019 році Всеукраїнського тиждня права 

затверджено наказом ДПС України від 30.09.2019 року №101.       

Головні завдання Тижня  – показати важливість правової освіти українців, виховувати 

в них повагу до закону та прав людини, залучити до участі в цікавих правових заходах. В 

рамках проведення Всеукраїнського тижня права надаватиметься правова допомога з питань 

реалізації захисту прав людини. 

 
Про сплату єдиного внеску 

 

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

нагадує, що згідно Закону України від 06.12.2016 р. № 1774-VIII «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України» фізичні особи – підприємці на загальній системі оподаткування 

та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, починаючи з 01.01.2017 року 

зобов’язані нараховувати та сплачувати єдиний соціальний внесок на загальнообов’язкове 

соціальне страхування (далі - ЄСВ) у розмірі не меншому, ніж мінімальний страховий внесок 

у розрахунку на місяць  навіть якщо вони  не отримують дохід від підприємницької діяльності. 

Мінімальна сума ЄСВ у 2019 році становить 918,06 грн. (4 173 грн. (розмір мінімальної 

заробітної плати) х 22 %). 

Самозайнятим особам та фізичним особам - підприємцям, які фактично не здійснюють 

будь-якої підприємницької діяльності і не отримують доходу, але досі не ініціювали 

процедуру держреєстрації припинення підприємницької діяльності  чи зняття з  обліку, як 



самозайнятих осіб, нараховується ЄСВ та відповідно  будуть нараховані штрафні санкції і 

пеня за несплату ЄСВ. 

Звертаємо увагу усіх боржників на те, що чинним законодавством (ст.25 Закону 

№2464), передбачено наступну відповідальність за несвоєчасну сплату єдиного внеску: 

- на суму недоїмки нараховується пеня з розрахунку 0,1 відсотка суми недоплати за 

кожний день прострочення платежу; 

- за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) 

ЄСВ накладається штраф у розмірі 20 відсотків своєчасно не сплачених сум; 

- за донарахування ДПС або платником своєчасно не нарахованого ЄСВ накладається 

штраф у розмірі 10 відсотків зазначеної суми за кожний повний або неповний звітний період, 

за який донараховано таку суму, але не більш як 50 відсотків суми донарахованого ЄСВ; 

- за неналежне ведення бухгалтерської документації, на підставі якої нараховується 

ЄСВ, накладається штраф у розмірі від 8 до  15 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян (від 136 грн. до 255 грн.); 

- за несплату, неповну сплату або несвоєчасну сплату суми єдиного внеску одночасно 

з видачею сум виплат, на які нараховується ЄСВ (авансових платежів), накладається штраф у 

розмірі 10 відсотків таких несплачених або несвоєчасно сплачених сум. 

Платникам, у якого виник борг, надсилають вимогу про сплату недоїмки. Якщо платник 

ЄСВ не провів оплату згідно рішення ДПС протягом десяти календарних днів, а також не 

повідомив ДПС про його оскарження, вимога  передається Державній виконавчій службі. 

Слід зазначити, що розстрочення та відстрочення заборгованості зі сплати ЄСВ не 

передбачено, а  заборгованість не підлягає списанню. Строк давності щодо нарахування, 

застосування та стягнення сум недоїмки, штрафів та нарахованої пені з єдиного внеску не 

застосовується (частина 16 ст. 25 Закону №2464). 

ДПС може донарахувати суми ЄСВ, застосувати штрафні санкції за порушення порядку 

нарахування та сплати внеску, стягнути заборгованість та штрафні санкції за весь період 

підприємницької діяльності платника, починаючи з дати його взяття на облік як платника 

єдиного внеску. Але це також означає, що і платник єдиного внеску має можливість 

самостійно виправити помилки за звітний період будь-якої давності та доплатити єдиний 

внесок з врахуванням передбачених при такому донарахуванні штрафних санкцій. 

Щоб дізнатися про наявність/відсутність заборгованості з єдиного внеску можна 

особисто звернутися до ДПС з відповідною письмовою заявою, або безпосередньо 

переглянути інформацію щодо заборгованості зі сплати єдиного внеску в «Електронному 

кабінеті платника», обравши в меню приватної частини кабінету «Стан розрахунків з 

бюджетом». 

Звертаємо увагу, що якщо фізична особа - підприємець фактично припинив свою 

діяльність, але обліковується в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань, то з метою запобігання нарощування боргів зі сплати 

ЄСВ, йому необхідно звернутися до Державного реєстратора для проведення юридичної 

процедури припинення ФОП. 

 
Фахівці Слов'янсько-Лиманського управління нагадують – звітувати в 

електронному вигляді зручніше 

 

Начальник Слов'янсько-Лиманське управління Головного управління ДПС у Донецькій 

області Ігор Колодій нагадує, що для зручності платників податків Державною податковою 

службою України запроваджено сервіс «Електронний кабінет платника» (далі – ЕКП), 

скористатись яким можливо цілодобово як з персональних комп’ютерів так і з смарт-

пристроїв, сервіс працює безкоштовно. За допомогою цього сервісу можливо сформувати та 

надіслати до органів ДПС електронні документи, у тому числі податкову звітність, запити на 

отримання інформації, заяви для реєстрації платниками окремих податків. Також, платник має 



змогу у режимі реального часу отримати доступ до особистої інформації, а саме отримати 

відомості про суми отриманих доходів і утриманих податків, стан поданої звітності та інше. 

Вхід до «Електронного кабінету платника» здійснюється за 

адресою: https://cabinet.tax.gov.ua з використання електронного цифрового підпису (ЕЦП) 

будь-якого Акредитованого центру сертифікації ключів. 

 

Слов’янсько-Лиманське управління 

 

 Донеччина: викрито схем «відмивання» на 2,5 мільярда гривень  

 

Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС 

у Донецькій області за січень – жовтень 2019 року складено 63 матеріали з ознаками 

кримінальних правопорушень, у тому числі 19 матеріалів, по яким сума виявлених 

легалізованих доходів склала 2,5 млрд гривень, та 53 матеріали на загальну суму збитків, 

завданих державі, у розмірі 2,9 млрд гривень. 

У ході проведених перевірок осіб, що можуть бути пов’язані з легалізацією 

(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, виявлені фінансові операції, пов’язані 

з привласненням, розтратою майна або заволодінням ним шляхом зловживання службовим 

становищем, ухилення від сплати податків, службове підроблення та інші.  

Усі матеріали передані до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно з 

Кримінальним Кодексом України.  

На теперішній час за результатами розгляду зазначених матеріалів відомості щодо 57 

правопорушень приєднано до кримінальних проваджень та 18 матеріалів обліковано в 

Єдиному реєстрі досудових розслідувань. 

Також, протягом січня-жовтня поточного року в рамках кримінальних проваджень, 

порушених за матеріалами управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним 

шляхом, ГУ ДПС у Донецькій області вилучено грошових коштів на суму майже 5 млн грн, 

відшкодовано збитків на суму 24,4 млн грн, відшкодовано збитків до відкриття кримінального 

провадження – 189 тис. гривень. 

 

 

Будь у тренді – користуйся електронними сервісами онлайн! 

 

В сучасних умовах ведення бізнесу, коли фраза «час – це гроші» стає актуальною, як 

ніколи, все більше різних сфер підприємництва потребують нових робочих інструментів для 

ефективної діяльності. Створення сприятливих умов для платників податків є одним з 

найголовніших пріоритетів сьогодення податкових органів.  

Так, з початку року зафіксовано 205,9 тис. звернень представників бізнесу та громадян 

до ГУ ДПС у Донецькій області за отриманням адміністративних послуг. Значна частина таких 

звернень надійшла безпосередньо до ЦОП області, решта – в електронній формі та засобами 

поштового зв’язку. За 10 місяців 2019 року вже надано майже 205 тис. адміністративних 

послуг. 

Щоб зробити співпрацю більш комфортною та зрозумілою, Податкова Донеччини 

пропонує перелік найбільш популярних онлайн сервісів, які допоможуть вам легко вирішити 

робочі питання та значно зекономити свій час.   

Що для цього потрібно?  

Просто зайдіть на сайт ГУ ДПС у Донецькій області за наступною електронною 

адресою https://dn.tax.gov.ua/, де на головній сторінці розташовані зрозумілі піктограмки-

посилання на найбільш популярні електронні сервіси. Серед них «Електронний кабінет», 

«Дізнайся більше про свого бізнес-партнера», «Загальнодоступний інформаційно-довідковий 

ресурс» (так званий ЗІР), «Сервіс «Пульс», «Інформація з реєстрів» та інше. 



Крім того, податковою службою запроваджено «Електронний кабінет платника» 

https://cabinet.tax.gov.ua у форматі європейської сервісної служби, за допомогою якої платники 

податків мають можливість, не відвідуючи центрів обслуговування платників, створювати і 

надсилати податкову звітність, листуватися з органами ДПС, подавати запити та отримувати 

різноманітні довідки, мати в режимі реального часу цілодобовий доступ до інформації з 

реєстрів і електронних систем, що оптимізує час платникам та скорочує до мінімуму контакти 

з контролюючими органами. 

А ще ми є у фейсбуці – приєднуйся!https://www.facebook.com/tax.donetsk/ 

 

Від платників Донеччини надійшло в рахунок погашення боргу з ЄСВ понад 490 

мільйонів гривень 

 

За даними управління по роботі з податковим боргом ГУ ДПС у Донецькій області, з 

початку року забезпечено надходжень в рахунок погашення заборгованості з єдиного 

соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на суму більше 

493 млн гривень.  

Податкова Донеччини акцентує увагу, що ЄСВ повинен сплачуватися своєчасно і у 

повному обсязі, незалежно від фінансового становища платника. 

Нагадуємо – згідно чітко визначеного алгоритму погашення заборгованості з єдиного 

внеску податкові органи працюють спільно з органами державної виконавчої служби. В цій 

взаємодії органи податкової служби виконують функції адміністратора, а ось органи 

державної виконавчої служби вже виконують функції безпосереднього стягнення. 

Так, якщо платник єдиного внеску ігнорує свій обов’язок щодо сплати ЄСВ, органи 

ДПС надсилають такому платнику вимогу про сплату боргу. У разі, якщо протягом 10 

календарних днів з дня надходження вимоги він не сплачує суму боргу або не оскаржує вимогу 

у встановленому порядку, орган ДПС надсилає вимогу, як виконавчий документ, до органу 

державної виконавчої служби для її подальшого примусового виконання.  

Зазначимо, що згідно до діючого законодавства строки давності щодо стягнення ЄСВ 

не застосовуються, а його примусове стягнення   супроводжується арештами та, відповідно, 

блокуванням рахунків платника у банківських установах, арештом майна такого платника, 

примусовим вилученням майна та його подальшої реалізації, тощо.   

Чи варто наражати свій бізнес та упорядкований образ життя на такі неприємності? 

Податкова служба Донеччини нагадує – отримати інформацію про стан заборгованості 

з ЄСВ можна, звернувшись до відповідного органу ДПС або онлайн, за допомогою 

Електронного кабінету платника податків.  

 

На Донеччині штрафи за порушення правил проведення готівкових розрахунків 

склали майже 4 мільйони гривень  

 

Одним з важливіших напрямків роботи підрозділів ГУ ДПС у Донецькій області є 

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

безготівковій формі з використанням реєстраторів розрахункових операцій. Тим більше, що 

станом на 01 листопада 2019 року у регіоні здійснюють такі розрахунки 9665 господарських 

одиниць з обсягом виторгу 9,1 млрд гривень. 

За січень-жовтень 2019 року співробітниками підрозділу фактичних перевірок, 

контролю за готівковими операціями управління податкових перевірок, трансфертного 

ціноутворення та міжнародного оподаткування області проведено 218 фактичних перевірок, 

за результатами яких донараховано штрафних санкцій 3,9 млн грн, до бюджету надійшло 2,1 

млн гривень.  

Податкова служба Донеччини у зв’язку з прийняттям нових правил застосування РРО 

акцентує увагу підприємців, що дія цих законів не поширюється на фізичних осіб, які 

продають на ринку власні вживані речі або продукти власного підсобного господарства. Також 



не потрібно придбавати реєстратори розрахункових операцій і платникам єдиного податку І 

групи.  

А для решти представників мікробізнесу нові закони про РРО відкрили можливість 

використовувати замість традиційних апаратів спеціальні програми, призначені для реєстрації 

розрахункових операцій. Таку програму можна буде безкоштовно встановити на будь-який 

гаджет, у тому числі і на смартфон.  

 

Єдиний податок поповнив місцеві бюджети Донеччини  

майже на 815 мільйонів гривень  

 

За 10 місяців 2019 року суб’єкти господарювання Донеччини, які перебувають на 

спрощеній системі оподаткування, сплатили до місцевих бюджетів області 814,9 млн грн 

єдиного податку, що на 16% перевищує минулорічні показники. За рахунок такого приросту 

місцеві громади отримали на 111,5 млн грн більше, ніж у січні-жовтні 2018 року.  

Зазвичай переважну частину надходжень єдиного податку, а саме 65,3% від загальної 

суми, забезпечили фізичні особи-підприємці, сплативши до місцевих бюджетів понад 532 млн 

гривень.  

Натомість юридичними особами - платниками єдиного податку перераховано до 

місцевої казни 282,9 млн грн, у тому числі дві третини  надійшло від сільгоспвиробників 

області - 188,6 млн гривень.  

Серед територіальних відділень лідерами зі сплати податку є платники м. Маріуполя – 

192,6 млн грн, Покровського району – 112,8 млн грн, а також м. Слов’янськ – 94,3 млн гривень.  

Нагадуємо, що єдиний податок від малого підприємництва належить до тих податкових 

платежів, надходження якого стабільно і суттєво поповнюють місцевий бюджет та 

забезпечують життєдіяльність територіальних громад. Також єдиний податок належить до 

тройки лідерів у формуванні місцевих бюджетів Донеччини, поступаючись за розміром лише 

податку на доходи фізичних осіб та земельному податку.  

 

 

 

ГУ ДПС у Донецькій області 
 


