
З 1 січня 2019 року нарахована зарплата не може бути меншою за 4173 грн 

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

 звертає увагу роботодавців, що  виплата заробітної плати найманим працівникам повинна 

бути на рівні не менше законодавчо встановленого мінімуму. 

Розмір мінімальної заробітної плати визначено Законом України «Про Державний 

бюджет на 2019 рік», який набрав чинності 1 січня 2019 року. 

Так, мінімальна зарплата на 1 січня 2019 року становитиме: 

• у місячному розмірі – 4 173 грн; 

• у погодинному розмірі − 25,13 гривень. 

Отже, з 1 січня 2019 року роботодавцем заробітна плата не може нараховуватися 

жодному найманому працівнику менше 4 173 грн за відпрацьований повний місяць. 
Звертаємо увагу, що вищевказана законодавча норма обов’язкова для виконання як 

юридичним особам, так і фізичним особам – роботодавцям. 

З 1 січня стартувала деклараційна кампанія – 2019 

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

звертає увагу, що з початку 2019 року стартувала кампанія декларування громадянами 

доходів, одержаних протягом 2018 року. 

Податкова декларація про майновий стан і доходи (далі – податкова декларація) 

подається платниками податків за місцем своєї податкової адреси в один із таких способів (за 

вибором): 

- особисто або уповноваженою на це особою; 

- надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення; 

- засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів 

щодо електронного документообігу. 

Звертаємо увагу, що у разі надсилання податкової декларації поштою, платник 

податку зобов’язаний здійснити таке відправлення не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення 

граничного строку подання податкової декларації, а при поданні податкової декларації в 

електронній формі – не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає такий 

граничний строк. 

При направленні податкової декларації засобами електронного зв’язку громадяни 

можуть скористатися новим електронним сервісом в «Електронному кабінеті», який 

передбачає часткове автоматичне заповнення такої декларації на підставі облікових даних 

платника, відомостей щодо нарахованих (виплачених) доходів, наявних в Державному 

реєстрі фізичних осіб – платників податків та відомостей щодо об’єктів нерухомого 

(рухомого) майна. 

Крім того, звертаємо увагу, що у 2018 році до Податкового кодексу України (далі – 

ПКУ) внесені зміни, відповідно до яких розширено коло платників, які зобов’язані та/або 

мають право подати податкову декларацію. 

Так, зобов’язані включити до річної податкової декларації та самостійно сплатити 

установлені ПКУ податки та збори отримувачі винагород та інших виплат, нарахованих 

(виплачених) відповідно до умов цивільно-правового договору у разі, якщо такі доходи 

отримані від фізичних осіб – платників єдиного податку четвертої групи. 

Протягом 2019 року мають право подати податкову декларацію з метою отримання 

податкової знижки громадяни, які понесли витрати: 

● 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; 



● у вигляді орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку), 

оформленим відповідно до вимог чинного законодавства, у разі якщо такий платник має 

статус внутрішньо переміщеної особи та за умови дотримання вимог, встановлених ПКУ. 

Інформація розміщена на офіційному веб-порталі ДФС за 

посиланням  http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/362701.html 

 

Змінено терміни подання скарг на рішення контролюючих органів 

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

повідомляє, що з 01.01.2019 набрали чинності норми Закону України від 23.11.2018 № 2628-

VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих 

актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і 

зборів». 

Зокрема, чинною редакцією п. 44.7 ст. 44  ПКУ передбачено, що платник податків має 

право подати до контролюючого органу, який проводив перевірку, заперечення та/або 

додаткові документи, які підтверджують показники, відображені таким платником податків 

у податковій звітності у термін п’ять робочих днів з дня, наступного за днем отримання акта 

перевірки. З 01.01.2019  цей термін змінено на 10 робочих днів. 

Крім того, згідно з діючою редакцією п. 56.2 ст. 56 ПКУ, у разі коли платник податків 

вважає, що контролюючий орган неправильно визначив суму грошового зобов’язання або 

прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству або виходить за межі 

повноважень контролюючого органу, встановлених ПКУ або іншими законами України, він 

має право звернутися до контролюючого органу вищого рівня із скаргою про перегляд цього 

рішення. Скарга подається протягом 10-ти календарних днів, що настають за днем 

отримання платником податків податкового повідомлення-рішення або іншого рішення 

контролюючого органу, що оскаржується (п.56.3 ст.56 діючої редакції ПКУ).  З 

01.01.2019 строк подання вищезазначеної скарги також буде змінений  з 10 календарних на 

10 робочих днів. 

 

Слов’янсько-Лиманське управління 

 

На 1,5 млн грн зросли надходження транспортного податку  

 
Транспортний податок входить до складу податку на майно та повністю зараховується 

до місцевих бюджетів тих територій, на яких зареєстроване авто.  

Сплачують транспортний податок і фізичні, і юридичні особи. За одинадцять місяців 

цього року від автовласників - юридичних осіб надійшло більше 2,1 млн грн та 2,8 млн грн – 

від фізосіб.  

Загалом за січень – листопад 2018 року до місцевих бюджетів Донецької області 

сплачено більше 4,9 млн грн транспортного податку. У порівнянні з минулим роком 

надходження зросли в 1,4 рази, або на 1,5 млн гривень. 

Вартісна оцінка легкового автомобіля є одним з головних критеріїв для визначення 

об’єкта обкладення транспортним податком. Оподатковуються легкові автомобілі, з року 

випуску яких минуло не більше п'яти років (включно) та середньоринкова вартість яких 

становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня. 

Тобто, якщо вартість автівки перевищує 1 млн 396 тис. грн (375 МЗП х 3723), то у 2018 році 

вона підпадає під оподаткування. 

Традиційно, найбільші відрахування «автоподатку» з початку року забезпечили 

власники автомобілів м. Маріуполя – більше 1,5 млн грн, м. Бахмут – 0,8 млн грн, та м. 

Покровськ – 0,6 млн гривень. 



Нагадуємо, фізичні особи повинні сплатити податок не пізніше 60 днів з дня вручення 

податкового повідомлення-рішення, юридичні особи сплачують щоквартально авансовими 

внесками до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом.  

 

Держбюджет Донеччини за 11 місяців 2018 року  

отримав рекордні майже 11 млрд гривень  
 

В 1,7 раза, або на 4,6 млрд грн перевищили надходження січня – листопада 2018 року 

показники минулого року.  

Протягом 11 місяців 2018 року фахівцями фіскальної служби Донецької області 

забезпечено надходження до державного бюджету країни в розмірі 10,9 млрд гривень. 

Найбільші надходження до державного бюджету країни за територіальною 

приналежністю належать м. Маріуполю - більше 2 млрд грн, м. Покровську та Покровському 

району – 1,0 млрд грн та м. Краматорську – 0,7 млрд гривень.  

«Левову» частину надходжень до держбюджету, або майже 92%, забезпечують 

наступні податки: податок на прибуток – 4,8 млрд грн, податок на додану вартість – 2,4 млрд 

грн, та податок на доходи фізичних осіб – 2,7 млрд гривень. 

Зростанню доходів держбюджету сприяє, по-перше, сумлінна сплата податків 

бізнесом Донеччини, по-друге, підвищення економічної активності регіону та злагоджена 

робота спеціалістів фіскальних органів Донеччини з протидії ухилення від оподаткування, 

завдяки якої держава отримує додаткові ресурси. 

 

Донеччина: на потреби української армії у 2018 році  

сплачено більше півмільярда грн військового збору  

 
За 2018 рік мешканцями Донеччини до бюджету сплачено 517,3 млн грн військового 

збору, що більше відповідного періоду 2017 року на 25 відсотків. Лише у грудні на 

підтримку армії спрямовано 62,4 млн гривень податку. 

Важливим джерелом наповнення державної казни є робота фіскальних органів 

Донецької області з легалізації ринку праці та протидії виплатам неофіційних заробітних 

плат. Відповідальними за нарахування збору до бюджету є роботодавці, що нараховують 

доходи у вигляді заробітної плати на користь платника податків. І позитивна динаміка 

зростання надходжень військового збору – це підтвердження того факту, що все більше 

роботодавців відмовляються від виплат заробтіної плати в «конвертах» та офіційно 

оформлюють працівників. 

Військовий збір у повному обсязі перераховується до державного бюджету. Лідерами 

зі сплати цього збору є м. Маріуполь -  від громадян цього міста до державної казни 

надійшло 142 млн грн, м. Покровськ – 75,8 млн грн, та Слов`янський район – 61,3 млн 

гривень. 

Головне управління ДФС у Донецькій області наголошує, що військовий збір – внесок 

кожного громадянина на зміцнення обороноздатності української армії та встановлення миру 

в нашій державі. 

 

Донеччина: надходження за спеціальне використання водних об`єктів склали майже 

137 млн гривень 

 
За січень-грудень 2018 року підприємства Донеччини, що у своїй діяльності 

використовують водні об`єкти, спрямували до бюджетів майже 137 млн грн рентної плати за 

спеціальне використання води. 

Плата за спеціальне використання води згідно з розподілом коштів надходить майже 

порівну до державного (75,3 млн грн) та місцевих бюджетів (61,7 млн гривень).  



На даний час найбільшими бюджетоформуючими платниками цього податку у 

Донецькому регіоні є ПРАТ «ММК ім. Ілліча», Вуглегірська ТЕС ПРАТ «Центренерго» та 

ВП Курахівська ТЕС ТОВ «ДТЕК «Східенерго».  

Найбільші надходження плати за спеціальне використання води, або 44,5%, 

забезпечили підприємства м. Маріуполя – 61 млн грн, також підприємства м. Бахмут та 

Мар`їнського району забезпечили надходження цього податку у сумі 22,4 млн грн та 15,2 

млн грн відповідно.   

Підприємства – платники рентної плати за спеціальне використання води обчислюють 

суму плати наростаючим підсумком з початку року та надають податкові декларації до 

контролюючих органів за місцем податкової реєстрації. 

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

податкової звітності та сплати податкових зобов`язань з рентної плати за спеціальне 

використання води за IV квартал 2018 року – 11 лютого та 19 лютого 2019 року відповідно. 

 

 

ГУ ДФС у Донецькій області 
 


