
Платникам про деякі особливості реєстрації РРО 

 

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

звертає увагу платників, що для розширення функціональності ІТС «Податковий блок» 

створено новий режим «Реєстр паспортів РРО, які включено до державного реєстру 

реєстраторів розрахункових операцій» (далі – режим). 

Новий режим надає можливість контролюючим органам здійснювати перегляд даних 

паспортів реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО), що додаються виробниками 

РРО до кожної випущеної ними моделі, та є еталонними (далі – еталонний паспорт). 

Режим застосовується, зокрема, під час здійснення реєстрації РРО для забезпечення 

звірки даних про РРО та копій паспортів модемів (у разі застосування зовнішнього модема), 

що надаються суб’єктам господарювання до контролюючих органів відповідно до вимог 

абзацу четвертого п. 4 глави 2 розділу ІІ Порядку реєстрації та застосування реєстраторів 

розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за 

товари (послуги), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2016 № 

547 із змінами та доповненнями, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.07.2016 

за № 918/29048 (далі – Порядок). 

У разі встановлення розбіжностей між даними еталонного паспорта з даними копії 

паспорту (формуляру), що додається до заяви про реєстрацію РРО, достовірними даними 

щодо РРО вважаються дані еталонного паспорту. 

Отже, у цьому випадку контролюючим органом, відповідно до вимог абзацу шостого 

п. 8 глави 2 розділу ІІ Порядку, приймається рішення щодо відмови у реєстрації РРО 

 

Сплата податку на нерухомість фізичною особою – підприємцем 

 

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

повідомляє, що платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є 

фізичні та юридичні особи, у тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та 

нежитлової нерухомості. 

Пунктом 1 ст. 320 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-IV із змінами та 

доповненнями (далі – ЦКУ) передбачено, що власник має право використовувати своє майно 

для здійснення підприємницької діяльності, крім випадків, установлених законом. 

Суб’єктами права приватної власності є фізичні та юридичні особи. 

Фізичні особи можуть бути власниками будь-якого майна, за винятком окремих видів 

майна, які відповідно до закону не можуть їм належати (ст. 325 ЦКУ). 

Оскільки ст. 266 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року  № 2755-VI із 

змінами та доповненнями не визначено такого платника, як фізична особа – підприємець, то 

такий платник – власник об’єктів житлової та нежитлової нерухомості сплачує податок на 

нерухомість за нормами, передбаченими для фізичних осіб. 

 

До уваги суб’єктів електронного декларування! 

 

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

інформує, що з 01 січня 2019 року розпочнеться черговий етап електронного декларування в 

Україні (е-декларування). 

Слід зауважити, що 07 листопада 2018 року набрав чинності Закон України від 05 

жовтня 2018 року № 2155-VІІІ «Про електронні довірчі послуги» (далі – Закон № 2155), а 

Закон України від 22 травня 2003 року № 852-IV «Про електронний цифровий підпис» із 

змінами втрачає чинність. Це потрібно врахувати при отриманні послуг електронного 

цифрового підпису (далі – ЕЦП) . 

Так, п. 2 ст. 22 Закону № 2155 встановлено, що ідентифікація фізичної особи, яка 

звернулася за отриманням послуги формування кваліфікованого сертифіката відкритого 



ключа, здійснюється за умови її особистої присутності за паспортом громадянина України 

або за іншими документами, які унеможливлюють виникнення будь-яких сумнівів щодо 

особи, відповідно до законодавства про Єдиний державний демографічний реєстр та про 

документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний 

статус особи. 

Отже, починаючи з 07.11.2018 отримати послуги з формування кваліфікованих 

сертифікатів відкритих ключів за довіреністю (у т.ч. посвідченою нотаріально) буде 

неможливо. 

Разом з тим п. 5 розділу VII Закону № 2155 визначено, що електронний цифровий 

підпис та посилений сертифікат відкритого ключа, що його підтверджує, видані відповідно 

до вимог Закону України «Про електронний цифровий підпис» до набрання чинності цим 

Законом, використовуються користувачами електронних довірчих послуг, кваліфікованими 

надавачами електронних довірчих послуг, які продовжують їх обслуговувати, відповідно як 

кваліфікований електронний підпис та кваліфікований сертифікат електронного підпису до 

закінчення строку дії посиленого сертифіката відкритого ключа, але не пізніше двох років з 

дня набрання чинності цим Законом. 

Звертаємо увагу, що з метою завчасної підготовки до чергового етапу е-декларування 

в Україні потрібно перевірити: 

- адресу електронної поштової скриньки, яка вказана у вашому персональному 

кабінеті Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування (далі — Реєстр); 

- термін дії та працездатність вашого ЕЦП для роботи з Реєстром. 

Виконавши запропоновані дії, це дозволить суб’єктам електронного декларування 

завчасно підготуватись до чергового етапу е-декларування в Україні, чим полегшить  роботу 

з Реєстром. 

 

Слов’янсько-Лиманське управління 

 

З початку року управлінням боротьби з відмиванням доходів  

виявлено 58 кримінальних правопорушень  

 

За інформацією управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним 

шляхом, ГУ ДФС у Донецькій області за січень – листопад 2018 року складено 58 матеріалів 

з ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму  збитків, завданих державі, у 

розмірі 1 млрд гривень. З них найбільшу частину складають правопорушення у сфері 

контролю за державними закупівлями – це 22 правопорушення на суму 250 млн гривень. 

Під час проведення перевірок працівниками фіскальної служби Донеччини виявлено 

цілий «букет» різноманітних фактів відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом – це 

і фінансові операції, пов’язані з привласненням, розтратою майна або заволодіння ним 

шляхом зловживання службовим становищем, і ухилення від сплати податків, і службове 

підроблення фінансових документів тощо.  

Усі матеріали по проведених перевіркам передані до правоохоронних органів для 

прийняття рішення згідно з Кримінальним Кодексом України.  

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.  

Протягом січня-листопада поточного року в рамках кримінальних проваджень, 

порушених за матеріалами управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних 

злочинним шляхом, ГУ ДФС у Донецькій області накладено арешти на залишки ліміту ПДВ 

на рахунках Державного Казначейства на суму 20,7 млн грн, вилучено підакцизних товарів з 

незаконного обігу на 2,4 млн гривень, бюджету відшкодовано збитків у сумі 0,7 млн гривень.     



 

Більше 900 млн грн екоподатку отримав  

зведений бюджет Донеччини 

 

Питання збереження природноресурсного потенціалу для країни є актуальним і, 

насамперед, пов`язане зі створенням ефективних механізмів екологічного регулювання, у 

тому числі за допомогою екологічного податку. Важливість екологічного податку саме для 

Донеччини важко переоцінити, адже практично дві третини населення регіону проживає на 

територіях, де стан атмосферного повітря не відповідає встановленим нормам. 

В першу чергу, справляння екологічного податку обумовлено необхідністю часткової 

компенсації відтворення природних ресурсів та мінімізацією негативного впливу на них 

господарської діяльності підприємств.  

За 11 місяців 2018 року підприємства Донецької області сплатили 903,4 млн грн 

екологічного податку до бюджетів всіх рівнів. Так, до Державного бюджету надійшло 

406,5 млн грн, а скарбниці місцевих громад отримали 496,9 млн гривень. Середньомісячний 

показник надходжень екологічного податку з початку року по Донецькій області становить 

82,1 млн гривень. 

Головне управління ДФС у Донецькій області нагадує, що граничний термін подання 

декларації з екологічного податку за ІV квартал 2018 року – 11 лютого 2019 року. Захист 

довколишнього середовища – наша загальна турбота, тому закликаємо підприємства 

Донеччини до своєчасної та повної сплати екологічного податку. 

 

Більше 6,5 млрд гривень надійшло до держбюджету від митників Донеччини 

 

Протягом січня-листопада 2018 року Донецькою митницею ДФС поповнено 

Державний бюджет України на суму понад 6,5 млрд гривень.  При цьому, до загального 

фонду спрямовано  більше 6,4 млрд гривень та понад 15 млн гривень до спеціального фонду. 

Порівняно із одинадцятьма місяцями минулого року надходження до скарбниці країни від 

митників Донеччини зросли на 14% або майже на 816 млн гривень. У порівнянні з торічними 

показниками, середньомісячні надходження теж збільшились на 14% та складають близько 

600 млн гривень.  

Економічною частиною Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом 

запроваджено поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі. В рамках цієї угоди 

преференції встановлюються тільки при відповідних вимогах. Однією з них є наявність в 

українського виробника сертифікату про походження товару форми EUR.1. За січень-

листопад 2018 року Донецькою митницею ДФС видано 2897 таких сертифікатів. Порівняно з 

відповідним періодом минулого року їх кількість зросла на 1300 сертифікатів.  

Крім того, дедалі більше експортерів в зоні діяльності Донецької      митниці ДФС 

набувають статус уповноваженого (схваленого) експортера. Протягом 11 місяців поточного 

року 5 підприємств-виробників Донецького регіону набули такого статусу. Нагадаємо, що 

він надає можливість визначати та декларувати країну походження на товаросупровідних 

документах без оформлення сертифікату EUR.1, що дозволяє прискорити процедуру 

експорту товарів.  

 

 

Приріст податків і зборів з доходів фізичних осіб Донеччини 

за 11 місяців 2018 року склав понад 21%  

 
За січень-листопад 2018 року від мешканців Донецького регіону до зведеного 

бюджету країни надійшло більше 9,5 млрд грн податків і зборів з  доходів фізичних осіб. 

Приріст надходжень зазначеного податку за відповідний період минулого року складає 

21,5%, або майже 1,7 млрд гривень.  



Головне управління ДФС у Донецькій області нагадує громадянам про можливість 

скористатися правом на податкову знижку. 

Якщо ви у 2017 році сплачували за навчання закладам освіти, страхували себе або 

членів своєї сім`ї, сплачували проценти за іпотечним житловим кредитом або понесли 

витрати у зв`язку із переобладнанням транспортного засобу та інше, то можете повернути 

собі частину коштів, які протягом звітного року були сплачені в бюджет у вигляді податку на 

доходи фізичних осіб (повний перелік витрат, дозволених для включення до податкової 

знижки, визначено п. 166.3 ст. 166 Податкового кодексу, з актуальною редацією якого 

платники можуть ознайомитися на сайті ДФС України sfs.gov.ua). 

Громадянину, який бажає скористатися правом на податкову знижку за підсумками 

звітного 2017 року, необхідно до 31 грудня 2018 року подати річну податкову декларацію до 

контролюючого органу за місцем своєї податкової адреси. 

Шановні громадяни! Нагадуємо – якщо платник податку не скористався правом на 

нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, то таке право на 

наступні податкові роки не переноситься. Тож, не ждіть до останнього – скористайтеся 

можливістю повернути свої гроші вже сьогодні! 

 

 

ГУ ДФС у Донецькій області 
 


