
Система e-Receipt: бізнес очікують зміни щодо реєстрації розрахункових операцій 

 

Слов'янсько-Лиманське управління Головного управління ДФС у Донецькій області 
інформує, що постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2018 року № 472 (далі – 

Постанова № 472) було затверджено проведення пілотного проекту щодо реєстрації та 
експлуатації новітніх моделей програмних та/або програмно-технічних комплексів, 
призначених для реєстрації розрахункових операцій. 

Отже, бізнес очікують зміни щодо реєстрації розрахункових операцій, які дозволять 
спростити та здешевити процес, а також покращити умови ведення господарської діяльності. 

Слід зазначити, що інноваційна електронна система e-Receipt передбачає: 
► можливість використання новітніх моделей комплексів та їх миттєву фіскалізацію; 

► можливість використання контрольно-звітної інформації, що передається від 
пристрою (чеки) суб’єктами господарювання, для самоконтролю та громадянами для захисту 
їх прав як споживачів; 

► відмову від друку паперових чеків; 
► відмову від послуг інформаційного екваєра; 
► безкоштовне програмне забезпечення та інтерфейси користувачів — суб’єктів 

господарювання та покупців; 
► створення центру супроводження бізнесу, який включатиме адміністраторів 

серверного обладнання та службу підтримки користувачів; 
► цілодобову доступність користувачів до системи, можливість їх обслуговування у 

режимі 24/7/365. 

Заходи, які здійснюються для вдосконалення процедур реєстрації і застосування РРО, 

спрямовано на дерегуляцію відносин між державою та бізнесом у сфері застосування РРО, 

адже створення нової системи з досить широким функціоналом стане не тільки ефективним 

інструментом контролю за проведенням розрахункових операцій з боку держави, а й 
зручним електронним сервісом для користувачів РРО та громадян-покупців. 

Нагадуємо, що інноваційна система реєстрації та обліку реєстраторів розрахункових 
операцій – e-Receipt, розроблена ДФС, передбачає оnline реєстрацію пристроїв (персональні 
комп’ютери, планшети,смартфони), без подання до контролюючих органів будь-яких 
паперових документів та не потребує абонентської плати за користування нею. 

Е-Receipt може бути встановлена та підтримуватиметься будь-яким пристроєм. Вона 
передбачає програмне забезпечення для платника (продавця), покупця та ДФС, а також буде 
інтегрована з «Електронним кабінетом». 

Всі кейси цієї системи є безкоштовними для її користувачів та не потребують 
абонентської плати за користування. Крім того, система e-Receipt працюватиме цілодобово 
та міститиме значний масив інформації для забезпечення потреб її користувачів. 

Система e-Receipt також матиме можливість інтегруватися з іншими системами ДФС 

та бухгалтерськими програмами, відповідатиме вимогам захисту інформації та 
передбачатиме мінімальні затрати часу на процес фіскалізації. 

 

Виник податковий борг? У органів фіскальної служби є підстава для анулювання 

реєстрації платника єдиного податку 

 

Слов'янсько-Лиманське управління Головного управління ДФС у Донецькій області 
нагадує підприємцям, які працюють за спрощеною системою оподаткування, про 
необхідність своєчасної сплати єдиного податку. 

Відповідно до норм Податкового кодексу у разі наявності  податкового боргу на 
кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів реєстрація платника 
єдиного податку може бути анульована. Контролюючий орган приймає рішення про 
виключення з реєстру платників єдиного податку. 



В подальшому такий суб’єкт господарювання може  перейти на спрощену систему 
оподаткування тільки після закінчення чотирьох послідовнихкварталів з моменту прийняття 
рішення контролюючим органом. 

Перевірити стан розрахунків з бюджетом по єдиному податку можна через 
«Електронний кабінет платника» або шляхом проведення звірки в Центрах обслуговування 
платників податків за місцем реєстрації. 

Не  допускайте виникнення податкового боргу! 
 

ДФС запроваджує нові електронні формати для фізичних осіб 

 

Слов'янсько-Лиманське управління Головного управління ДФС у Донецькій області 
повідомляє наступне. 

Державною фіскальною службою України з метою забезпечення зручності платників 
податків у рамках електронного сервісу щодо отримання інформації з Державного реєстру 
фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків в 
електронному вигляді доопрацьовано електронні формати. Вони будуть запроваджені 
з 01.10.2018. 

Перелік доопрацьованих електронних форматів: 

№ 

п/п 
Назва форми 

Діючий 

електронний 

формат 

Новий 

електронний 

формат 
1 Запит щодо отримання 
відомостей з Державного 
реєстру фізичних осіб – 

платників податків про 
суми/джерела виплачених 
доходів та утриманих 
податків в електронному 
вигляді 

F1301801 F1301802 

2 Відомості з Державного 
реєстру фізичних осіб – 

платників податків про суми 

виплачених доходів та 
утриманих податків 
(відповідь на запит в 
електронному вигляді) 

F1401801 F1401802 

Запровадження нової форми передбачає розширення переліку інформації з 
Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, яку будуть отримувати платники 
податків у відповідь на запити про свої доходи в електронному вигляді. 

Відповідь за новою формою доповнена інформацією про суму виплаченого доходу, 
суму перерахованого податку, а також про дати прийняття/звільнення з роботи відповідно до 
Податкових розрахунків за формою № 1ДФ, які подаються податковими агентами до 
контролюючих органів. 

Зазначені електронні формати розміщені на веб-порталі Державної фіскальної служби 

України в рубриці «Електронна звітність» у розділі «Платникам податків про електронну 
звітність» у підрозділі «Інформаційно-аналітичне забезпечення» в Реєстрі електронних форм 

податкових документів.  
Більше інформації про електронний сервіс у рубриці: Фізичним особам/Отримання 

відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених 
доходів та утриманих податків у електронному вигляді –http://sfs.gov.ua./fizichnim-

osobam/vidomosti-doxid/. 



Також нагадуємо, що підготувати, заповнити та надіслати Запит щодо отримання 
відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми/джерела 
виплачених доходів та утриманих податків в електронному вигляді та отримати відповідь за 
новими формами можна в «Електронному кабінеті» (cabinet.sfs.gov.ua). 

 

Слов’янсько-Лиманське управління 

 

Зовнішньоторговельний обіг Донецької митниці ДФС  

склав майже 3,5 млрд доларів США 

Протягом січня – серпня 2018 року в зоні діяльності Донецької митниці ДФС 

здійснено оформлень зовнішньоторговельних операцій 679 осіб, що на 14% більше 
відповідного періоду 2017 року.  

Крім того, за результатами роботи восьми місяців поточного року  
зовнішньоторговельний обіг в зоні діяльності Донецької митниці ДФС у порівнянні з 
торічними показниками збільшився на 16% та склав майже 3,5 млрд доларів США. При 

цьому, імпортовано товарів на 880 млн дол. США, експортовано - практично на 2,6 млрд 
доларів США. Сальдо зовнішньоторговельного балансу залишається позитивним та 
становить більше 1,7 млрд доларів США.  

До того ж, протягом січня-серпня 2018 року Донецькою митницею ДФС оформлено 
більше 36 тис. митних декларацій, з них 99,2% в електронному вигляді. Порівняно із 
аналогічним періодом 2017 року кількість оформлень збільшилась на 9% або більше, ніж на 
3 тис. митних декларацій. Слід також відмітити, що статистичні дані Донецької митниці 
ДФС свідчать про те, що процес застосування принципу «єдиного вікна» при електронному 
декларуванні товарів знаходиться в постійній позитивній динаміці. Так, протягом серпня 
поточного року, при здійсненні експортних оформлень цей принцип застосовувався в більш, 

ніж 78% митних оформлень, а при імпорті показник досяг майже 98%. Загалом, середній 

серпневий показник митних оформлень із застосуванням принципу «єдиного вікна» склав 
більше 85% від всіх оформлень, що здійснені в митниці.  
 

 

Від власників та орендарів земель Донеччини  

надійшло більше 613 мільйонів гривень 

 

За вісім місяців 2018 року місцеві бюджети Донецької області отримали 613,3 млн 
гривень плати за землю, що на 21 млн гривень більше, ніж у минулому році.  

Переважну частину надходжень отримано від юридичних осіб, які перерахували 493,6 

млн грн земельного податку та орендної плати за землі державної та комунальної власності. 
В свою чергу, фізичні особи перерахували 119,7 млн гривень. 

У формуванні місцевих бюджетів за показником найбільших надходжень плата за 
землю у 2018 році посідає друге місце, поступившись податку на доходи фізичних осіб. За 
результатами січня-серпня поточного року загальна питома вага плати за землю у 
надходженнях місцевих бюджетів складає 8,6 відсотків.  

За територіальною приналежністю найбільші надходження податку за землю 

сплачено за землі м. Маріуполя – 153,5 млн грн, землекористувачі Добропільського району 
поповнили бюджет на 71 млн грн, а м. Краматорськ - на 66 млн гривень. 

Фіскальна служба Донеччини нагадує, що плата за землю включає в себе два види 

обов’язкових платежів – земельний податок та орендну плату. Перший сплачують власники 
землі та землекористувачі, другий – орендарі земельних ділянок, як фізичні, так і юридичні 
особи. 

 

 



Користувачі корисних копалин Донеччини спрямували  

до зведеного бюджету більше 344 мільйонів гривень 

 

Протягом восьми місяців 2018 року платники рентних платежів – надрокористувачі 
Донецької області спрямували до зведеного бюджету країни 344,4 млн грн, в тому числі до 
державного бюджету перераховано суму у розмірі 253,3 млн грн, до місцевих бюджетів 
надійшло 91,1 млн гривень. Поточні показники на 21,4%, або на 60,8 млн грн перевищують 
сплачену торік суму рентної плати за користування надрами. 

Безперечним лідером з найбільшим показником надходжень рентних платежів є 
Покровський район, надрокористувачі якого спрямували до зведеного бюджету майже 121 

млн гривень. Друге та третє місце з незначним відривом посіли Добропільський район та м. 

Бахмут – 63,8 млн грн та 56,5 млн грн відповідно.  
Звертаємо увагу платників рентної плати за користування надрами, що унікальний 

природно-ресурсний потенціал Донеччини при його ефективному використанні є однією з 
найважливіших передумов стійкого розвитку регіону та якості життя, і тенденція до 
зростання надходжень рентних платежів сприятиме його збереженню та відновленню. 

 

Донеччина: управлінням боротьби з відмиванням доходів виявлено 38 фінансових 

злочинів з ознаками кримінальних правопорушень 

 

Головним управлінням ДФС у Донецькій області з метою недопущення використання 
коштів з бюджету поза правовим полем продовжуються вживатись заходи щодо виявлення, 
аналізу та організації проведення перевірок осіб, що можуть бути пов’язані з легалізацією 

(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та руйнування схем, в яких 
використовуються сумнівні фінансові операції. 

Так, в управлінні боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ 

ДФС у Донецькій області зазначають, що протягом восьми місяців поточного року за 
результатами дослідження діяльності суб’єктів господарювання Донеччини виявлено 38 

фінансових злочинів з ознаками кримінальних правопорушень. При цьому майже 45% від 
усіх виявлених правопорушень - це порушення у сфері контролю за державними 

закупівлями. 

На теперішній час за результатами розгляду зазначених матеріалів 5 з них було 
приєднано до кримінальних проваджень. Крім того, до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань правоохоронними органами внесені відомості щодо 17 кримінальних 
правопорушень із загальною сумою завданих збитків понад 67 млн гривень.  

Головне управління ДФС у Донецькій області закликає суб’єктів господарювання 
працювати виключно у правовому полі, поповнювати бюджет задля підвищення добробуту 
та підвищення фінансової спроможності держави. 

 

 

Відпочивальники Донеччини вже сплатили більше  

685 тисяч гривень туристичного збору  

 

І хоч курортний сезон ще продовжується, відпочивальники Донеччини вже залишили 
у регіоні 687,4 тис. гривень туристичного збору. 

Найбільш привабливими для мешканців та гостей регіону були курортні зони 

Азовського узбережжя, а саме м. Маріуполя та Мангушського району. Протягом восьми 

місяців 2018 року любителі пляжного відпочинку сплатили майже 333 тис. гривень. 
Натомість, прихильники відпочинку у лісі залишили місцевим бюджетам м. 

Слов`янськ, м. Лиман та Слов’янського району більше 179 тис. грн туристичного збору. 



Нагадуємо, що туристичний збір – це місцевий податок, кошти якого поповнюють 
місцеву скарбницю. Його ставка встановлюється у розмірі від 0,5 до 1% до вартості усього 
періоду проживання.  

Справляння такого збору можуть здійснювати: адміністрації готелів, кемпінгів, 
мотелів, гуртожитків для приїжджих та інших закладів готельного типу, санаторно-курортні 
заклади; квартирно-посередницькі організації, які направляють неорганізованих осіб на 
поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам, та укладають договір про 
оренду майна; юридичні особи або фізичні особи – підприємці, які уповноважуються 
сільською, селищною або міською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з 
відповідною радою.  

 

 

ГУ ДФС у Донецькій області 
 


