За січень-червень 2019 року Слов’янсько-Лиманським управлінням Головного
управління ДФС у Донецькій області надано більше 13 тисяч адміністративних послуг
Одним із завдань Слов’янсько-Лиманського управління Головного управління ДФС у
Донецькій області є здійснення сервісного обслуговування платників податків.
Протягом шести місяців 2019 року Слов’янсько-Лиманським управлінням надано
13686 адміністративних послуг.
Найбільш запитуваними є:
- послуги з видачі реєстраційного номера облікової картки платника - 5216 послуг,
також звертаються з метою отримати відмітку в паспорті громадянина України про наявність
права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта – 44 послуги;
- реєстрація книг обліку розрахункових операцій – 745 послуг;
- видача відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми
виплачених доходів та утриманих податків – 4162 послуги;
- реєстрація книг обліку доходів і витрат платникам єдиного податку - 573 послуги;
- реєстрація платників єдиного податку – 772 послуги;
- надання витягів з реєстру єдиного податку – 1028 послуг.
Нагадуємо, що Центри обслуговування платників знаходяться за адресами:
м.Слов’янськ, пл. Соборна , 3 та м. Лиман, вул. Пушкіна, 11а.
Операція «Урожай»!
Слов’янсько-Лиманське управління Головного управління ДФС у Донецькій області
повідомляє, що Законом від 10.07.2018р. №2497 «Про внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких законів України щодо стимулювання утворення та діяльності сімейних
фермерських господарств» передбачені значні новації в діяльності та оподаткуванні
фермерів, зокрема щодо можливості ФОП бути фермером - платником єдиного податку 4
групи.
Раніше сільгосптоваровиробником могла бути тільки юридична особа, зараз це також
і фермери – ФОП, які відповідають нижче наведеним умовам (ст. 291.4 ПКУ):
провадять діяльність виключно в межах фермерського господарства,
зареєстрованого відповідно до Закону «Про фермерське господарство»;
здійснюють виключно вирощування, відгодовування с/г продукції , збирання,
вилов, переробку такої власновирощеної або відгодованої продукції та її продаж;
провадять господарську діяльність (крім постачання) за місцем податкової
адреси;
не використовують працю найманих осіб;
членами фермерського господарства такої фізичної особи є лише члени сім`ї у
визначенні ч.2 ст.3 Сімейного кодексу;
площа сільськогосподарських угідь та /або земель водного фонду у власності
та/або користуванні членів фермерського господарства становить не менше 2-х гектарів, але
не більше 20 гектарів.
Якщо ФГ створено як ФОП, воно діє на основі договору (декларації) про створення
ФГ. Тобто, для державної реєстрації фермера – ФОП він має надавати держреєстратору у
складі необхідного пакету документів і договір (декларацію), типова форма якого
затверджена наказом Міністерства аграрної політики від 05.04.19 р. № 177.
Якщо ФОП вже зареєстрований і він бажає набути статусу фермера – ФОП, то
укладається договір (декларація), а потім у держреєстратора реєструються зміни до
відомостей про ФОП.
Для зареєстрованих (новостворених) ФОП, які протягом 10 календарних днів з дня
державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки

єдиного податку 4 групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа
місяця, в якому відбулася держреєстрація.
ФОП - платник єдиного податку 4 групи самостійно обчислює суму податку і не
пізніше 20 лютого поточного року подає податкову декларацію.
Об’єктом оподаткування є площа сільгоспугідь (ріллі, сіножатей, пасовищ,
багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду, що перебуває у власності або
користуванні, в т.ч. на умовах оренди.
Сплачується податок щоквартально протягом 30 календарних днів, що настають за
останнім календарним днем податкового звітного кварталу, у розмірах:
у I кварталі – 10 відсотків;
у ІІ кварталі – 10 відсотків;
у ІІІ кварталі – 50 відсотків;
у ІУ кварталі – 30 відсотків.
Вперше подати декларацію слід протягом 20 календарних днів з дня подання заяви на
обрання (перехід) на 4-у групу, а сплатити єдиний податок - протягом 30 календарних днів,
що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, в якому
відбулося обрання (перехід). Надалі сплата відбувається у вищезазначеному порядку.
Отже, поряд із умовами перебування підприємців на загальній системі оподаткування
та спрощеній, яка застосовується підприємцями з урахуванням обмежень граничного розміру
доходу, на сьогодні у ФОПів є можливість перейти до 4 –ї групи платників єдиного податку,
розмір якого не залежить від суми отриманого доходу.
Тож, підприємці – сільськогосподарські товаровиробники мають вибір і самі можуть
прорахувати та визначитися, яку систему оподаткування чи групу платників єдиного податку
їм обрати та які податки сплачувати.
З 1 липня 2019 року змінилася форма акцизної накладної
Слов’янсько-Лиманське управління Головного управління ДФС у Донецькій області
звертає увагу, що відповідно до внесених Законом України від 23 листопада 2018 року № 2628VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів
України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів»
змін до абзацу 5 п. 231.1 ст. 231 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), з 01.07.2019 в
акцизній накладній зазначаються в окремих полях такі обов’язкові реквізити:
а) порядковий номер акцизної накладної з номером примірника;
б) дата складання акцизної накладної;
в) повна або скорочена назва юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові
фізичної особи, зареєстрованої як платник акцизного податку, – особи, яка реалізує пальне або
спирт етиловий;
г) код ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки
платника податків (для фізичних осіб) особи, яка реалізує пальне або спирт етиловий, та
суб’єкта господарювання – отримувача пального або спирту етилового;
ґ) повна або скорочена назва юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові
фізичної особи – суб’єкта господарювання – отримувача пального або спирту етилового;
д) код товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД;
е) опис пального або спирту етилового;
є) обсяг пального в літрах, приведених до температури 15°C, або обсяг спирту
етилового в декалітрах 100-відсоткового спирту, приведених до температури 20°C;
ж) уніфікований номер акцизного складу в системі електронного адміністрування
реалізації пального та спирту етилового, з якого реалізовано пальне або спирт етиловий;
з) уніфікований номер акцизного складу в системі електронного адміністрування
реалізації пального та спирту етилового, на який отримане пальне;

и) номер реєстрації транспортного засобу в уповноважених органах відповідної
держави та тип і ємність транспортного засобу – акцизного складу пересувного;
і) ознака напряму використання та умов оподаткування пального або спирту
етилового;
ї) ознака щодо реалізації пального з акцизного складу, який є місцем роздрібної
торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним;
й) ознака щодо ввезення пального або спирту етилового на митну територію України;
к) ознака щодо реалізації пального або спирту етилового з акцизного складу до іншого
акцизного складу з використанням акцизного складу пересувного, у разі якщо до реалізації
пального або спирту етилового такий інший акцизний склад уже відомий;
л) ознака щодо реалізації пального на умовах, визначених п. 229.8 ст. 229 ПКУ, із
зазначенням реквізитів податкового векселя, суб’єктів господарювання, які здійснюють
авіапаливо забезпечення згідно з чинним сертифікатом на відповідність вимогам авіаційних
правил України на здійснення наземного обслуговування, або суб’єктів літакобудування, або
замовників, які здійснили закупівлю для забезпечення потреб держави або територіальної
громади відповідно до Закону України від 25 грудня 2015 року № 922-VIII «Про публічні
закупівлі», або підприємств, установ та організацій системи державного резерву;
м) адреса місця зберігання пального, яке не є акцизним складом, на якому суб’єкт
господарювання – не платник податку зберігає пальне виключно для потреб власного
споживання чи промислової переробки.
При реалізації пального через паливороздавальну або оливороздавальну колонку з
акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на
право роздрібної торгівлі пальним, обов’язкові реквізити акцизної накладної, що
ідентифікують отримувача пального, визначені підпунктами «г» та «ґ» п. 231.1 ст. 231 ПКУ:
• можуть не заповнюватися виключно при реалізації пального не суб’єкту
господарювання;
• обов’язково заповнюються при реалізації пального суб’єкту господарювання із
зазначенням даних, що ідентифікують такого суб’єкта господарювання.
При реалізації пального або спирту етилового з акцизного складу до іншого акцизного
складу з використанням акцизного складу пересувного, у разі якщо до реалізації пального або
спирту етилового такий інший акцизний склад уже відомий, складається одна акцизна
накладна на реалізацію пального з акцизного складу на такий інший акцизний склад із
зазначенням у такій акцизній накладній ідентифікаційних даних такого акцизного складу
пересувного.
До уваги платників податків: етапи запровадження системи електронного
адміністрування реалізації пального та спирту етилового
Слов’янсько-Лиманське управління Головного управління ДФС у Донецькій області
інформує.
ДФС України на офіційному веб-порталі за посиланням http://sfs.gov.ua/nove-propodatki--novini-/383793.html повідомила, що Законом України від 23 листопада 2018 року №
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» передбачено поетапне запровадження системи електронного адміністрування
реалізації пального та спирту етилового (далі – СЕРП та СЕ), зокрема:
● з 01 до 15 липня 2019 року (включно) здійснюється формування обсягу залишку
пального для перенесення з діючої до 1 липня 2019 року системи СЕАРП до нової системи
СЕАРП та СЕ та реєстрація акцизних накладних / розрахунків коригування, складених до 30
червня 2019 року (в системі СЕАРП) – за формами, затвердженими наказом Міністерства

фінансів України від 25.02.2016 № 218. Термін реєстрації акцизних накладних / розрахунків
коригування, складених до 30 червня 2019 року (включно) – до 15 липня 2019 року (включно);
● розподіл обсягів залишку пального / спирту етилового між акцизними складами для
формування ліміту пального / спирту етилового, на який платник може складати акцизні
накладні:
► з 16 до 20 липня 2019 року (включно) – реєстрація першого примірника акцизної
накладної, складеної для розподілу пального між акцизними складами / пересувними
акцизними складами;
► з 16 до 22 липня 2019 року (включно) – реєстрація другого примірника акцизної
накладної, складеної для розподілу пального між акцизними складами / пересувними
акцизними складами;
► протягом 20 календарних днів, починаючи з 01 липня 2019 року – врахування в
СЕАРП та СЕ обсягів спирту етилового, яке здійснюється шляхом подання платниками акту
проведення інвентаризації спирту етилового станом на початок дня 01 липня 2019 року.
Рекомендована форма акцизних накладних та розрахунків коригування для складання
цих документів на операції з реалізації пального та спирту етилового, здійснені з 01 липня
2019 року, розміщена на офіційному веб-порталі ДФС за адресою:www.sfs.gov.ua> Електронні
форми документів >Акцизний податок (рекомендовані форми електронних документів):
- для пального – Акцизна накладна форми «П», Розрахунок коригування акцизної
накладної форми «П»;
- для спирту етилового – Акцизна накладна форми «С», Розрахунок коригування
акцизної накладної форми «С».
Термін реєстрації акцизних накладних / розрахунків коригування, складених з 01
липня до 31 липня 2019 року (включно) – з 23 липня до 15 серпня 2019 року (включно).
Для врахування в СЕАРП та СЕ обсягів залишку пального, облік якого у СЕАРП не
здійснювався, Порядком електронного адміністрування реалізації пального та спирту
етилового, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 року №
408, передбачено можливість подання платником без сплати акцизного податку у період з 16
до 20 липня 2019 року (включно) заявок на поповнення обсягів залишку пального станом на
01 липня 2019 року:
- для обсягів залишку пального, яке станом на 01.07.2019 обліковується у суб’єктів
господарювання, які до 01.07.2019 не підпадали під визначення платників акцизного податку,
а з 01.07.2019 підпадають під таке визначення. У цьому випадку заявки на поповнення
подаються тільки зазначеними платниками, а вказані у цих заявках обсяги пального можуть
надалі використовуватися виключно для власного споживання або промислової переробки;
- для обсягів скрапленого газу, придбаного на спеціалізованих аукціонах для потреб
населення відповідно до Порядку організації та проведення біржових аукціонів з продажу
нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 570.
Рекомендовані форми Заявки на поповнення (коригування) залишку пального та
Заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового також розміщені на
офіційному веб-порталі ДФС за адресою: www.sfs.gov.ua > Електронні форми документів
> Акцизний податок (рекомендовані форми електронних документів).
Обсяги ввезеного на митну територію України у період з 01 до 15 липня 2019 року
(включно) пального або спирту етилового обліковуються в СЕАРП та СЕ у такій
послідовності:
► 16 липня 2019 року – зараховуються автоматично на підставі оформлених
належним чином митних декларацій у розрізі платників податку та умов оподаткування
пального або спирту етилового за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД;
►з 16 до 22 липня 2019 року (включно) – розподіляються між акцизними складами
пересувними, що використовуються під час такого ввезення, на підставі акцизних накладних,

зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних, складених платником податку –
розпорядником таких акцизних складів пересувних.
Слов’янсько-Лиманське управління
Місцеві бюджети Донеччини у 2019 році на соціальні потреби
отримали на 1 мільярд гривень більше, ніж торік
За січень-червень 2019 року місцеві бюджети Донецької області поповнилися на 6 млрд
125 млн грн, що в порівнянні з аналогічним періодом минулого року більше на 1 млрд 9 млн
грн, або на 19,7 відсотків.
Як і торік, головним джерелом наповнення місцевої казни Донецької області
залишається податок на доходи фізичних осіб (72,3%). З початку року цього податку
мобілізовано більше 4,4 млрд грн, що на 26,6% більше минулорічних показників за
аналогічний період.
Друге місце в наповненні місцевої казни займає плата за землю (8,6%), надходження
якої з початку року становлять 523,7 млн грн, що на 25,7% більше торішніх показників.
Крім того, представники спрощеної системи оподаткування перерахували до бюджету
єдиного податку 438,6 млн грн (7,2%), що на 20,4% більше аналогічного періоду минулого
року.
Більшу частину відрахувань, за традицією, забезпечили платники м. Маріуполя –
2125,5 млн грн (що складає більше третини усіх надходжень до місцевих бюджетів – 34,7%),
підприємці м. Покровськ та Покровського району поповнили бюджет на 801,4 млн грн
(13,1%), м. Краматорськ – 632,2 млн грн (10,3%), м. Бахмут та Бахмутського району – 502,3
млн грн (8,2 відсотків).
Додаткові кошти, що надходять на рахунки місцевих громад Донеччини, працюють на
поліпшення соціальних умов мешканців регіону. Досягти таких показників було б неможливо
тільки зусиллями працівників податкової служби області без тісної співпраці з платниками та
органами місцевого самоврядування.
Платниками Донеччини спрямовано на соціальне забезпечення
більше 4 млрд гривень ЄСВ
За перше півріччя 2019 року до бюджету Донецької області надійшло майже 4,1 млрд
грн єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, у
тому числі у червні платниками Донеччини сплачено 779,3 млн грн єдиного внеску.
Надходження поточного року на 626,3 млн грн перевищують надходження І півріччя
2018 року.
Найбільші надходження з ЄСВ у 2019 році забезпечили платники м. Маріуполя,
сплативши до бюджету Донеччини більше 1,2 млрд гривень. Крім того, по пів мільярда грн
надійшло від платників міст Краматорськ, Покровськ та Слов’янськ.
Повна виплата заробітної плати та сплата єдиного внеску – обов’язок кожного
працедавця, тому податковими органами Донеччини постійно проводиться комплекс заходів
з легалізації трудових доходів громадян.
Головне управління ДФС у Донецькій області нагадує, що своєчасна сплата єдиного
внеску – це запорука зростання добробуту та гарантія соціального захисту населення.
Бізнес Донеччини перерахував на відновлення довкілля
майже 606 мільйонів гривень екологічного податку

Екологічний податок є основним джерелом фінансування заходів, спрямованих на
захист навколишнього середовища, мінімізацію негативного впливу на нього господарської
діяльності та раціональне використання природних ресурсів.
У Донецькій області екологічний податок сплачують 1473 суб’єкта господарювання. З
них за І квартал 2019 року задекларували до сплати більше 1 мільйону гривень 13 СГ,
діяльність яких негативно впливає на екологічну ситуацію в регіоні. Саме тому забезпечення
збору екологічного податку є одним з пріоритетних напрямків роботи податкової служби.
За перше півріччя поточного року підприємства Донецької області до зведеного
бюджету сплатили 605,6 млн грн екологічного податку. Згідно з розподілом коштів на
відновлення довкілля місцеві скарбниці отримали 292,5 млн грн, державний бюджет - 313,1
млн гривень. У зрівнянні з минулим роком надходження екоподатку збільшилися на 120,9 млн
гривень.
У розрізі територіальних відділень найбільші надходження екологічного податку
забезпечили підприємства Мар`їнського району – 195,5 млн грн, Бахмутського району – 140,2
млн грн та м. Маріуполя – 90,9 млн гривень.
Головне управління ДФС у Донецькій області нагадує, що граничний термін надання
податкової декларації з екологічного податку за ІІ квартал 2019 року – 9 серпня 2019 року.
Більше пів мільярда грн отримали місцеві бюджети
за використання земель Донеччини
За перше півріччя 2019 року місцеві бюджети Донецької області отримали 523,7 млн
гривень плати за землю. Переважну частину надходжень отримано від юридичних осіб, які
перерахували 477,4 млн грн земельного податку та орендної плати за землі державної та
комунальної власності. В свою чергу, фізичні особи перерахували 46,3 млн гривень.
Цього року у формуванні місцевих бюджетів за показником найбільших надходжень
плата за землю посідає друге місце, поступившись лише податку на доходи фізичних осіб. За
результатами січня-червня 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 – майже 144 млн грн, землекористувачі м. Краматорськ поповнили
бюджет на 56,2 млн грн, а Добропільського району – на 53,3 млн гривень.
Податкова служба Донеччини нагадує, що нарахування сум податку за землю фізичним
особам було проведено контролюючими органами за місцем знаходження земельної ділянки
до 1 липня 2019 року. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня
вручення податкового повідомлення-рішення.
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