
Декларування - 2021: оподаткування доходів, отриманих від реалізації 

сільгосппродукції 

Головне управління ДПС у Донецькій області наголошує, що особисте селянське 

господарство - це, зокрема, господарська діяльність, яка проводиться без створення 

юридичної особи з метою задоволення особистих потреб шляхом виробництва, переробки 

і споживання сільськогосподарської продукції, реалізації її надлишків. 

Перелік доходів, які включаються до загального місячного (річного) доходу 

платника податку, визначено п.164.2 ст.164 Податкового Кодексу України (далі - Кодекс). 

Не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу 

фізичної особи (не підлягають оподаткуванню) 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 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 Кодексу, а 

також розмір виділених в натурі (на місцевості) земельних часток (паїв), які не 

використовуються (здаються в оренду, обслуговуються), не враховуються. 

Якщо розмір земельних ділянок, зазначених в абзаці третьому п.п. 165.1.24 п. 165.1 

ст. 165 Кодексу, перевищує 2 гектари, дохід від продажу сільськогосподарської продукції 

підлягає оподаткуванню на загальних підставах. 

Враховуючи зазначене, якщо фізичною особою отримано доходи в результаті 

обробітку земельних ділянок, які перевищують норми, встановлені п.п. 165.1.24 п. 165.1 

ст. 165 Кодексу, та з яких не утримано податок на доходи фізичних осіб та військовий 

збір, така фізична особа зобов’язана подати податкову декларацію про майновий стан і 

доходи та сплатити податкові зобов’язання у визначений законодавством строк. 

Також звертаємо увагу громадян, які мають у власності транспортні засоби 

спеціального призначення (трактори, самохідні шасі, зернозбиральні комбайни, дорожно – 

будівельну техніку та інші механізми) - ви також зобов’язані подати податкову 

декларацію про майновий стан і доходи та сплатити податкові зобов’язання у визначений 

законодавством строк за доходи, отримані від надання послуг вищевказаними 

транспортними засобами. 

Шановні сільськогосподарські товаровиробники, громадяни, які власними силами 

обробляють земельні ділянки та громадяни, які мають у власності транспортні засоби 

спеціального призначення, задекларуйте свої доходи! 

 

 

Щодо ознаки напряму використання пального «15» при умові оподаткування 

«5» при складанні нової акцизної накладної форми «П» 

З 01.03.2021 року розпочато приймання акцизної накладної нової форми, 

затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27 листопада 2020 року № 729, 

зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2020 року за № 1241/35524. 

Під час складання акцизних накладних платниками найчастіше допускаються 

помилки, зокрема, зазначення при умові оподаткування «0» напряму використання «15». 

Відповідно до п.14 розділу II Порядку складання акцизної накладної форми «П» та 

порядку її заповнення, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27 

листопада 2020 № 729, в акцизній накладній з ознакою щодо умов оподаткування «5», 

складеній зберігачем на операції з реалізації обсягів пального, зазначених у заявці на 

поповнення (коригування) залишку пального, складеній відповідно до підпункту 1 пункту 

29 підрозділу 5 розділу XX «Перехідні положення»  Податкового кодексу України, 

залежно від операції, на яку складена така акцизна накладна, зокрема але не виключено, 



може бути зазначено код операції для складання в одному примірнику або «0», або «3», 

або «7» та напрям використання «15» - при здійсненні зберігачем відпуску 

(відвантаження) пального суб'єкту господарювання - платнику, пальне якого зберігається 

на акцизному складі зберігача. 

Напрям використання «15 – фізичний відпуск (відвантаження) зберігачем пального 

суб'єкту господарювання – платнику, пальне якого зберігалося на акцизному складі 

зберігача» зазначається в акцизній накладній, складеній на операцію з відвантаження 

пального, яке поповнене відповідно до підпункту 1 пункту 29 підрозділу 5 розділу ХХ 

«Перехідні положення» Кодексу та зберігалося на акцизному складі зберігача, суб'єкту 

господарювання – платнику або суб’єкту господарювання – не платнику лише за умовою 

оподаткування «5». 

 

16 березня – останній день подання заяви для переходу на ЄП 

У Головному управлінні ДПС у Донецькій області роз’яснюють, відповідно до п.п. 

3 п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі 

змінами та доповненнями (далі – ПКУ) до платників єдиного податку, які відносяться до 

третьої групи, зокрема, належать юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої 

організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не 

перевищує 1167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня 

податкового (звітного) року. 

Для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування суб’єкт 

господарювання подає до контролюючого органу за місцем податкової адреси заяву про 

застосування спрощеної системи оподаткування (п.п. 298.1.1 п. 298.1 ст. 298 ПКУ). 

Згідно з п.п. 298.1.4 п. 298.1 ст. 298 ПКУ суб’єкт господарювання, який є 

платником інших податків і зборів відповідно до норм ПКУ, може прийняти рішення про 

перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання Заяви до контролюючого 

органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного 

кварталу. Такий суб’єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему 

оподаткування один раз протягом календарного року. 

Перехід на спрощену систему оподаткування суб’єкта господарювання, 

зазначеного в абзаці першому п.п. 298.1.4 п. 298.1 ст. 298 ПКУ, може бути здійснений за 

умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену 

систему оподаткування, суб’єктом господарювання дотримано вимоги, встановлені в п. 

291.4 ст. 291 ПКУ. 

До поданої Заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік, 

який визначається з дотриманням вимог, встановлених главою І «Спрощена система 

оподаткування, обліку та звітності» розд. ХІV ПКУ. 

Форма розрахунку доходу за попередній календарний рік, що передує року 

переходу на спрощену систему оподаткування (далі – Розрахунок), затверджується 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

фінансову політику. 

Форми Заяви та Розрахунку затверджені наказом Міністерства фінансів України від 

16.07.2019 № 308. 

Відповідно до п. 299.9 ст. 299 ПКУ за бажанням зареєстрований платник єдиного 

податку може безоплатно та безумовно у контролюючому органі за місцем податкової 

адреси отримати (у тому числі в електронному вигляді) витяг з реєстру платників єдиного 

податку (далі – Витяг). Строк надання витягу з реєстру платників єдиного податку для 

зареєстрованих платників єдиного податку не повинен перевищувати одного робочого дня 

з дня надходження запиту, а для суб’єктів господарювання, які подали Заяву щодо 

переходу на спрощену систему оподаткування, – двох робочих днів з дня надходження 

запиту. Витяг діє до внесення змін до реєстру. 



Для підтвердження статусу платника єдиного податку третьої групи юридична 

особа отримує Витяг в паперовому вигляді безпосередньо у контролюючому органі за 

місцем податкової адреси. 

Враховуючи вищевикладене, з метою правильного подання заяви для переходу на 

спрощену систему оподаткування суб’єкту господарювання, який є платником інших 

податків і зборів відповідно до норм ПКУ, приводимо приклад: 

Якщо платник хоче перейти на спрощену систему оподаткування з 2 кварталу 2021 

року, то заяву потрібно подати  не пізніше 16 березня 2021 року. 

 

Запитання від платника : Якщо суб’єкт господарювання протягом 

бюджетного року змінив місцезнаходження, до якого контролюючого органу 

подається звітність та сплачується ЄСВ? 

Відповідно до п. 4 частини другої ст. 6 Закону України від 08 липня 2010 року № 

2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 2464) платник єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, зокрема, зобов’язаний подавати 

звітність та сплачувати до контролюючого органу за основним місцем обліку платника 

єдиного внеску у строки, порядку та за формою, встановленими центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, за 

погодженням з Пенсійним фондом та фондами загальнообов’язкового державного 

соціального страхування. 

Згідно з п. 8 розд. ІІІ Порядку формування та подання страхувальниками звіту 

щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435 

із змінами і доповненнями (далі – Порядок № 435), якщо страхувальник із числа 

страхувальників, крім зазначених у пп. 5, 6 розд. ІІІ Порядку № 435, які використовують 

працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, 

передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-

правового договору, укладеного з фізичною особою – підприємцем, якщо виконувані 

роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань, у звітному періоді змінює місцезнаходження або місце проживання, що 

пов’язане зі зміною адміністративно-територіальної одиниці, звіт щодо сум нарахованого 

єдиного внеску за цей звітний період (з першого до останнього календарного числа 

звітного періоду) подається до контролюючого органу, що відповідає новому 

місцезнаходженню (місцю проживання). 

Таким чином, у разі зміни суб’єктом господарювання протягом бюджетного року 

місцезнаходження, пов’язаного зі зміною адміністративного району, звітність про суми 

нарахованого єдиного внеску подається та сплачується до контролюючого органу, що 

відповідає новому місцезнаходженню місцю проживання). 

 При цьому відповідно до Порядку обліку платників єдиного внеску, затвердженого 

наказом Міністерства фінансів України від 24.11.2014 № 1162 із змінами та 

доповненнями, після надходження з ЄДР відомостей про зміну місцезнаходження (місця 

проживання) платника, пов’язану зі зміною адміністративно-територіальної одиниці або 

Заяви про взяття на облік платника єдиного внеску за формою № 1-ЄСВ з приміткою 

«Зміни, що пов’язані з місцезнаходженням, місцем проживання», до Реєстру 

страхувальників контролюючим органом до дати спливу одного місяця після отримання 

відомостей про зміну місцезнаходження (місця проживання) платника вноситься запис 

про переведення на облік такого платника до контролюючого органу, що відповідає 

новому місцезнаходженню (місцю проживання). 

Дані про взяття платника на облік у контролюючому органі за новим 

місцезнаходженням (місцем проживання) передаються до ЄДР у день взяття на облік. 



Відомості, які містяться в ЄДР є відкритими і загальнодоступними та надаються у вигляді 

витягу з ЄДР. 

Крім того, дані про взяття на облік в контролюючому органі щоденно 

оприлюднюються на вебпорталі електронних сервісів Міністерства юстиції України та на 

офіційному вебпорталі ДПС в електронному сервісі «Електронний 

кабінет»>«Реєстри»>«Дані про взяття на облік платників податків» та «Реєстр 

страхувальників». 

У разі зміни місцезнаходження (місця проживання) платника протягом звітного 

періоду, рекомендуємо платнику на дату подачі звітності та сплати єдиного внеску 

перевірити інформацію щодо місця обліку одним із зазначених вище способів. 

 

Отримати індивідуальну податкову консультацію можна завдяки 

Електронному кабінету платника 

Фахівці Головного управлінні ДПС у Донецькій області інформують, що звернення 

до органів ДПС на отримання індивідуальної податкової консультації платники податків 

можуть подати і в електронній формі через Електронний кабінет. 

Вхід до Електронного кабінету платника здійснюється за 

адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний веб-портал ДПС. При 

формуванні звернення на отримання індивідуальної податкової консультації в меню 

«Листування з ДПС» приватної частини Електронного кабінету, здійснюється вибір та 

заповнення наступних реквізитів: 

- код ДПІ – із списку обирається орган ДПС (область та ГУ ДПС області) до якого 

надсилається звернення; 

- тип – із списку обирається значення «консультація»; 

- тематика – зазначається тематика, яка відповідає змісту звернення платника; 

- короткий зміст – зазначається «Про надання індивідуальної податкової 

консультації»; 

- завантажується скановане звернення у форматі pdf із обмеженням розміру не 

більше 2 МБ. 

Зберегти проект звернення можна натиснувши кнопку «Зберегти». 

У вкладці «Вихідні документи» меню «Вхідні/вихідні документи» платник має 

можливість підписати та направити звернення, використовуючи відповідні кнопки 

«Підписати» та «Відправити». 

Звертаємо увагу, що звернення платників податків на отримання індивідуальної 

податкової консультації у паперовій або електронній формі повинно містити: 

- найменування для юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові для фізичної 

особи, податкову адресу, а також номер засобу зв'язку та адресу електронної пошти, якщо 

такі наявні; 

- код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової 

картки платника податків (для фізичних осіб) або серію та номер паспорта (для фізичних 

осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному 

контролюючому органу і мають відмітку у паспорті); 

- зазначення, в чому полягає практична необхідність отримання податкової 

консультації (наведення фактичних обставин); 

- підпис платника податків або кваліфікований електронний підпис; 

- дату звернення. 

Зауважимо, що індивідуальні податкові консультації надаються контролюючим 

органом впродовж 25 календарних днів, що настають за днем отримання такого 

звернення. При цьому, уповноважена особа центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну податкову політику, може прийняти рішення про продовження строку 

розгляду звернення на 15 календарних днів, про що повідомляє платнику податків. 



Єдиний реєстр індивідуальних податкових консультацій розміщено в 

Електронному кабінеті платника за посиланнямhttps://cabinet.tax.gov.ua/registers/ipk. 

 

 

Про включення неприбуткової організації до Реєстру неприбуткових установ 

та організацій у разі зміни місцезнаходження 

Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення 

неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру 

затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року № 440 зі 

змінами та доповненнями (далі - Порядок № 440). 

Згідно з п. 11 Порядку № 440 Реєстр неприбуткових установ та організацій (далі - 

Реєстр) включає ідентифікаційні та реєстраційні відомості про неприбуткові 

підприємства, установи та організації (далі - неприбуткова організація), зокрема: код 

згідно з ЄДРПОУ; найменування неприбуткової організації; дату включення 

неприбуткової організації до Реєстру, починаючи з якої визначається строк безперервної 

реєстрації неприбуткової організації; ознаку неприбутковості; дату присвоєння ознаки 

неприбутковості або її зміни; дату та номер рішення про включення, повторне включення 

неприбуткової організації до Реєстру або зміну ознаки неприбутковості; дату скасування 

ознаки неприбутковості; дату та номер рішення про виключення неприбуткової 

організації з Реєстру; найменування та ідентифікаційний код контролюючого органу. 

Пунктом 13 Порядку № 440 встановлено, що контролюючий орган за результатами 

моніторингу відомостей, що містяться в Реєстрі, а також відомостей щодо найменування 

неприбуткової організації, інших відомостей, зазначених у реєстраційній заяві, отриманих 

з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань щодо неприбуткових організацій, вносить відповідні зміни до 

ідентифікаційних та реєстраційних відомостей про неприбуткову організацію, що 

містяться в Реєстрі. У разі встановлення підстав для зміни ознаки неприбутковості 

контролюючий орган вносить відповідні записи (зміни) до Реєстру. 

Відповідно до п. 14 Порядку № 440 у разі зміни організаційно-правової форми 

неприбуткової організації, внесення змін до її установчих документів (або установчих 

документів організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація 

відповідно до закону) до контролюючого органу подається реєстраційна заява з 

позначкою «зміни», до якої додаються копії документів відповідно до п. 6 Порядку № 440. 

Заява та копії документів мають бути подані протягом десяти календарних днів з дня 

державної реєстрації таких змін, а в разі, коли державна реєстрація змін не здійснюється, 

протягом десяти календарних днів з моменту виникнення зазначених у цьому пункті 

обставин. 

Отже, неприбуткова організація має подати за основним місцем обліку 

реєстраційну заяву за формою № 1-РН з позначкою «зміни» у разі зміни організаційно-

правової форми неприбуткової організації, внесення змін до її установчих документів (або 

установчих документів організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова 

організація відповідно до закону). 

Інформація про зміну місцезнаходження неприбуткової організації, яка пов’язана зі 

зміною адміністративного району, або про зміну керівника такої організації оновлюється в 

контролюючих органах на підставі відомостей, отриманих від державного реєстратора, у 

порядку, визначеному Законом України від 15 травня 2003 року № 755-IV «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» зі 

змінами та доповненнями. 

 

 



Надання ломбардами фінансових послуг здійснюється із застосуванням РРО 

(ПРРО) 

Головне управління ДПС у Донецькій області інформує, ломбарди належать до 

фінансових установ і здійснюють свою діяльність у сфері надання фінансових послуг, 

зокрема, надання коштів у позику. 

Норми встановлені ст. 1 Закону України від 12 липня 2001 року № 2664-ІІІ «Про 

фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» із змінами та 

доповненнями. 

Відповідно до п. 1 ст. 3 Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про 

застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського 

харчування та послуг» (далі – Закон № 265) суб’єкти господарювання, які здійснюють 

розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням 

електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів 

(наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з 

приймання готівки для подальшого її переказу зобов’язані проводити розрахункові 

операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у 

встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори 

розрахункових операцій (далі – РРО) або через зареєстровані фіскальним сервером 

контролюючого органу програмні РРО (далі – ПРРО) зі створенням у паперовій та/або 

електронній формі відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання 

розрахункових операцій, або у випадках, передбачених Законом № 265, із застосуванням 

зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок. 

Отже, суб’єкт господарювання, який здійснює свою діяльність у сфері надання 

фінансових послуг, зокрема, надання коштів у позику ломбардами, зобов’язаний 

проводити розрахункові операції із застосовуванням РРО або ПРРО. 

 

 

До уваги платників ПДВ! 

Головне управління ДПС у Донецькій області інформує, що наказ Міністерства 

фінансів України від 02.12.2020 № 734 «Про внесення змін до деяких нормативно-

правових актів Міністерства фінансів України» (далі – Наказ № 734), яким, зокрема, 

внесено зміни до форми податкової декларації з ПДВ та форми уточнюючого розрахунку 

податкових зобов’язань з ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок 

набрав чинності з 01.03.2021. 

Відповідно до п. 46.6 ст. 46 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) якщо в 

результаті запровадження нового податку або зміни правил оподаткування змінюються 

форми податкової звітності, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну фінансову політику, який затвердив такі форми, 

зобов’язаний оприлюднити нові форми звітності. 

До визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для 

складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому 

відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого 

визначення. 

Отже, подання податкової декларації з ПДВ за формою, яка враховує зміни, внесені 

Наказом № 734, вперше здійснюється за звітний період березень 2021 року, (граничний 

термін подання 20.04.2021). 

Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з ПДВ у зв’язку з виправленням 

самостійно виявлених помилок, зі змінами, внесеними Наказом № 734, подається 

починаючи з 01.04.2021. 

 



Порушники у сфері застосування РРО сплатять більше 200 тис. грн штрафних 

санкцій  
  

За 2 місяці 2021 року обсяг розрахункових торгових операцій на Донеччині через 

РРО склав більше 2,1 млрд гривень. Тому робота Податкової Донеччини у напрямку 

контролю за цією сферою набуває особливого значення та сенсу.  

Які ж порушення найчастіше регіструються під час перевірок щодо контролю за 

здійсненням розрахункових операцій? Так, за інформацією, наданою управлінням 

податкового аудиту Головного управління ДПС у Донецькій області, найбільш 

розповсюдженими з них є проведення готівкових розрахунків без застосування РРО, 

невидача покупцям касових чеків, неповне і несвоєчасне оприбуткування готівки. За 

результатами проведених фактичних перевірок порушникам донараховано 202  тис. грн 

штрафних санкцій, з них вже сплачено до держбюджету більше 76%, або 154 тис. гривень. 

Податкова Донеччини акцентує увагу, що з 01 січня 2021 року до 01 січня 2022 

року РРО та/або ПРРО не застосовуються платниками єдиного податку другої – четвертої 

груп (фізичними особами – підприємцями), обсяг доходу яких протягом календарного 

року не перевищує обсягу доходу у розмірі 220 розмірів мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, незалежно від обраного виду 

діяльності, крім тих, які здійснюють:  

– реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному 

ремонту;  

– реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання 

платних послуг у сфері охорони здоров’я;  

– реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, 

дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та 

напівдорогоцінного каміння.  

Додатково повідомляємо, що суб’єкти господарювання можуть зареєструвати  

програмний РРО, скориставшись безкоштовним програмним рішенням, яке розміщено на 

веб-сайті ДПС України у банері «ПРОГРАМНІ РРО» за наступним посиланням 

https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/. 

  

Податкова Донеччини нагадує корисні посилання на офіційні сторінки Державної 

податкової служби України: Telegram - t.me/tax_gov_ua, Facebook - fb.com/TaxUkraine, 

YouTube - youtube.com/TaxUkraine.  

Крім того, у нас теж є YouTube-канал  

https://www.youtube.com/channel/UCzcW1e1XnPo_Qc6oV6XP3YQ. 

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно і безпечно за допомогою 

сервісу «InfoTAX» t.me/infoTAXbot та підписуйтесь на офіційні канали податкової 

служби, щоб не пропустити важливе!  

 

Вже 17 мільйонерів на Донеччині задекларували свої доходи  
  

З початку деклараційної кампанії про свої минулорічні доходи вже прозвітували 

більше 1,7 тисяч громадян Донеччини. З них 17 громадян задекларували доходи на суму, 

що перевищує 1 млн гривень.  Загальна сума задекларованих за 2020 рік доходів склала 

123,9 млн гривень.  

За попередніми результатами цьогорічної кампанії декларування доходів громадян 

до сплати в бюджет декларантами нараховано 8,8 млн грн податку на доходи фізичних 

осіб та 1,5 млн грн військового збору. Протягом двох місяців 2021 року мешканцями 

Донецької області вже сплачено до бюджету 4,4 млн грн податку на доходи фізичних осіб 

та 0,7 млн грн військового збору.  



Найактивніше про свої доходи за 2020 рік звітують ті, хто отримав спадщину – 566 

декларацій, отримав дохід від продажу нерухомості – 54 декларації, отримував доходи від 

надання нерухомості в оренду – 46 декларацій.  

Окрім того, вже 90 декларантів звернулись до податкової служби  Донеччини за 

податковою знижкою. Звертаємо увагу, що реалізувати своє право на отримання 

податкової знижки громадяни можуть впродовж всього поточного року.  

Головне управління ДПС у Донецькій області нагадує, що останній день подання 

декларації за 2020 рік для громадян та осіб, які проводять незалежну професійну 

діяльність – 30 квітня 2021 року.  

 

 

Майже 170 млн грн збитків нанесено державним установам від фіктивного 

придбання вугільної продукції 
  

Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, 

Головного управління ДПС у Донецькій області встановлено факти нанесення збитків 

державним установам протягом 2019-2020 років на суму                    170 млн гривень. 

У ході аналітичного дослідження податківцями було встановлено факти 

перерахування коштів державними установами на низку підприємств, що мають ознаки 

фіктивності, за нібито отриману вугільну продукцію, походження якої не встановлено за 

ланцюгом постачання, з метою обготівкування та легалізації державних коштів. 

Сума легалізованих коштів склала майже 170 млн грн, матеріали передано для 

прийняття рішення в межах Кримінального процесуального кодексу України до 

Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях, до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань внесено кримінальне провадження за ознаками кримінальних 

правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України. На теперішній 

час проводиться досудове розслідування. 

  

Податкова Донеччини нагадує корисні посилання на офіційні сторінки Державної 

податкової служби України: Telegram - t.me/tax_gov_ua, Facebook - fb.com/TaxUkraine, 

YouTube - youtube.com/TaxUkraine.  

Крім того, у нас теж є YouTube-канал  

https://www.youtube.com/channel/UCzcW1e1XnPo_Qc6oV6XP3YQ. 

  

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно і безпечно за допомогою 

сервісу «InfoTAX» t.me/infoTAXbot та підписуйтесь на офіційні канали податкової 

служби, щоб не пропустити важливе!  
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