ОГОЛОШЕННЯ
Слов'янсько-Лиманське управління Головного управління ДПС у Донецькій області
повідомляє, що 17 грудня 2019 року відбудеться сеанс телефонного зв’язку „гаряча лінія” із
начальником відділу по роботі з боргом Мацукою Ольгою Несторівною на тему: «Погашення
податкового боргу».
Сеанс відбудеться з 10-00 до 13-00 та з 14-00 до 18-00 години за телефоном (06262)231-89.
Права платників податків закріплені Податковим кодексом України
Слов'янсько-Лиманське управління Головного управління ДПС у Донецькій області
традиційно долучається до заходу «Всеукраїнський тиждень права», в рамках його проведення
начальник управління Ігор Колодій надає роз’яснення з актуальних питань реалізації прав і
свобод людини та правозахисної діяльності в органах ДПС.
Отже, розглянемо права платників податків.
Податковим кодексом України (далі – ПКУ) закріплені права платників податків, згідно
положень статті 17 платник має право:
- безоплатно отримувати у контролюючих органах, у тому числі і через мережу
Інтернет, інформацію про податки та збори і нормативно-правові акти, що їх регулюють,
порядок обліку та сплати податків та зборів, права та обов'язки платників податків,
повноваження контролюючих органів та їх посадових осіб щодо здійснення податкового
контролю;
- представляти свої інтереси в контролюючих органах самостійно, через податкового
агента або уповноваженого представника;
- обирати самостійно, якщо інше не встановлено ПКУ, метод ведення обліку доходів і
витрат;
- користуватися податковими пільгами за наявності підстав у порядку, встановленому
ПКУ;
- одержувати відстрочення, розстрочення сплати податків або податковий кредит в
порядку і на умовах, встановлених ПКУ;
- бути присутнім під час проведення перевірок та надавати пояснення з питань, що
виникають під час таких перевірок, ознайомлюватися та отримувати акти (довідки) перевірок,
проведених контролюючими органами, перед підписанням актів (довідок) про проведення
перевірки, у разі наявності зауважень щодо змісту (тексту) складених актів (довідок)
підписувати їх із застереженням та подавати контролюючому органу письмові заперечення в
порядку, встановленому ПКУ;
- оскаржувати в порядку, встановленому ПКУ, рішення, дії (бездіяльність)
контролюючих органів (посадових осіб), у тому числі індивідуальну податкову консультацію,
яка йому надана, а також узагальнюючу податкову консультацію;
- вимагати від контролюючих органів проведення перевірки відомостей та фактів, що
можуть свідчити на користь платника податків;
- на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про
такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну
інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання
посадовими особами службових обов'язків, крім випадків, коли це прямо передбачено
законами;
- на залік чи повернення надміру сплачених, а також надміру стягнутих сум податків та
зборів, пені, штрафів у порядку, встановленому ПКУ;
- на повне відшкодування збитків (шкоди), заподіяних незаконними діями
(бездіяльністю) контролюючих органів (їх посадових осіб), у встановленому законом порядку;

- самостійно обирати спосіб взаємодії з контролюючим органом в електронній формі
через електронний кабінет, якщо інше не встановлено ПКУ;
- реалізовувати через електронний кабінет права та обов'язки, передбачені ПКУ та які
можуть бути реалізовані в електронній формі засобами електронного зв'язку;
- подавати декларацію та інші документи в паперовій формі у разі виникнення
технічних проблем у роботі електронного кабінету (наявність помилки має бути підтверджена
у порядку, встановленому методологом електронного кабінету або судом).
Крім того, Ігор Колодій наголошує, що платник податку має також інші права,
передбачені законом.
Програмний РРО вийшов з ладу: дії платника за новими правилами
Слов'янсько-Лиманське управління Головного управління ДПС у Донецькій області
повідомляє, що Законом України від 20 вересня 2019 року № 128-IX «Про внесення змін до
Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг» щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг»
(далі – Закон № 128) внесено зміни до Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР
«Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського
харчування та послуг» із змінами та доповненнями, зокрема до ст. 5.
Так, відповідно до внесених змін, на період виходу з ладу програмного РРО проведення
розрахункових операцій не здійснюється до моменту усунення несправностей.
На період відсутності зв’язку між програмним РРО та фіскальним сервером
контролюючого органу проведення розрахункових операцій здійснюється в режимі офлайн,
що може тривати не більше 36 годин, із створенням електронних розрахункових документів,
яким присвоюються фіскальні номери із діапазону фіскальних номерів, сформованих
фіскальним сервером контролюючого органу.
Суб’єкт господарювання може використовувати фіскальні номери із діапазону
фіскальних номерів, сформованих фіскальним сервером контролюючого органу, не більше
168 годин протягом календарного місяця.
Порядок визначення діапазону, видачі, резервування, використання фіскальних
номерів, що присвоюються електронним розрахунковим документам під час роботи
програмного РРО в режимі офлайн, встановлюється центральним органом виконавчої влади,
що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
Контролюючий орган на запит покупця через Електронний кабінет, що функціонує
відповідно до ст. 42¹ Податкового кодексу України, щодо перевірки справжності та
достовірності розрахункового документа надає інформацію про суб’єкта господарювання,
господарську одиницю та зарезервований фіскальний номер розрахункового документа.
Використання програмного РРО у період відсутності зв’язку між програмним РРО та
фіскальним сервером контролюючого органу без отриманого в контролюючому органі
діапазону фіскальних номерів, сформованих фіскальним сервером контролюючого органу,
забороняється.
Протягом години після встановлення зв’язку із фіскальним сервером контролюючого
органу здійснюється передача копій створених програмним РРО розрахункових документів з
присвоєними їм у режимі офлайн фіскальними номерами до фіскального сервера
контролюючого органу. Такі розрахункові документи мають бути передані до моменту
передачі електронного фіскального звіту, електронного фіскального звітного чека за день,
коли були сформовані такі розрахункові документи.
Такі розрахункові документи мають зберігатися програмним РРО до моменту
отримання від контролюючого органу підтвердження про доставку розрахункових
документів.

У разі виходу з ладу РРО та/або програмного РРО, що застосовується для реєстрації
операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, відсутності зв’язку між
програмним РРО та фіскальним сервером контролюючого органу облік операцій з торгівлі
валютними цінностями в готівковій формі та формування розрахункових документів
здійснюються у порядку, встановленому Національним банком України.
За порушення нових норм застосування РРО законодавством передбачена
відповідальність
Слов'янсько-Лиманське управління Головного управління ДПС у Донецькій області
повідомляє, що Законом України від 20 вересня 2019 року № 128-IX «Про внесення змін до
Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг» щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг»
(далі – Закон № 128) внесено зміни до Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР
«Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського
харчування та послуг» із змінами та доповненнями (далі – Закон про РРО), зокрема до ст. 17
Закону про РРО.
Так, відповідно до внесених Законом № 128 змін у разі встановлення в ході перевірки
факту: проведення розрахункових операцій з використанням реєстраторів розрахункових
операцій (РРО), програмних реєстраторів розрахункових операцій (програмні РРО) або
розрахункових книжок на неповну суму вартості проданих товарів (наданих послуг);
непроведення розрахункових операцій через реєстратори розрахункових операцій та/або
програмні реєстратори розрахункових операцій з фіскальним режимом роботи;
невідповідності на місці проведення розрахунків суми готівкових коштів сумі коштів,
зазначеній у денному звіті реєстратора розрахункових операцій, більше ніж на 10 відсотків
розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного)
року, а в разі використання розрахункової книжки – загальній сумі продажу за
розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня; невидача (в паперовому
вигляді та/або електронній формі) відповідного розрахункового документа, що підтверджує
виконання розрахункової операції, або проведення її без використання розрахункової книжки
на окремому господарському об’єкті такого суб’єкта господарювання застосовуються такі
фінансові санкції:
► до 01 жовтня 2020 року, тобто у перехідний період,
- 10 % вартості товару, проданого з порушеннями – за порушення, вчинене вперше;
- 50 % вартості товару, проданого з порушеннями – за кожне наступне порушення.
► з 01 жовтня 2020 року, тобто після перехідного періоду – розмір штрафів буде
наступним:
- 100 % вартості товару, проданого з порушеннями – за перше порушення;
- 150 % вартості товару, проданого з порушеннями – за кожне наступне порушення.
Крім того, до платників застосовується такі фінансові санкції:
◄ п’ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – якщо у випадках,
визначених Законом про РРО, при здійсненні розрахункових операцій суб’єкт
господарювання не використовує, використовує незареєстровані належним чином, порушує
встановлений порядок використання або не зберігає протягом встановленого строку книги
обліку розрахункових операцій та/або розрахункові книжки;
◄ тридцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – у разі якщо контрольну
стрічку не надруковано або не створено в електронній формі на реєстраторах розрахункових
операцій та/або програмних реєстраторах розрахункових операцій або виявлено спотворення
даних про проведені розрахункові операції, інформація про які міститься на такій контрольній
стрічці;
◄ п’ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – у разі проведення
розрахункових операцій через реєстратори розрахункових операцій та/або програмних

реєстраторів розрахункових операцій без використання режиму попереднього програмування
найменування кожного товару, який не є підакцизним, та/або послуги, ціни товару (послуги)
та обліку їх кількості;
◄ триста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – у разі проведення
розрахункових операцій через реєстратори розрахункових операцій та/або програмних
реєстраторів розрахункових операцій без використання режиму попереднього програмування
найменування кожного підакцизного товару із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно
з УКТ ЗЕД, ціни товару та обліку його кількості;
◄ двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – у разі порушення
встановленого пунктом 1 статті 9 порядку проведення розрахунків через каси підприємств,
установ і організацій, в яких ці операції повинні проводитися з оформленням прибуткових і
видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій у встановленому порядку, або
у разі порушення порядку оформлення розрахункових і звітних документів при здійсненні
продажу проїзних і перевізних документів на залізничному (крім приміського) та авіаційному
транспорті;
◄ триста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – у разі застосування при
здійсненні розрахункових операцій реєстратора розрахункових операцій, в конструкцію чи
програмне забезпечення якого внесені зміни, не передбачені конструкторсько-технологічною
та програмною документацією виробника;
◄ тридцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – у разі неподання до
контролюючих органів звітності, пов’язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових
операцій, розрахункових книжок та копій розрахункових документів і фіскальних звітних
чеків з реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових
операцій через дротові або бездротові канали зв’язку в разі обов’язковості її подання.
Норми набирають чинності 19.04.2020.
Звертайте увагу на правильність заповнення платіжних документів
Слов'янсько-Лиманське управління Головного управління ДПС у Донецькій області
нагадує, що з метою уникнення помилок та запобігання нарахування штрафних санкцій при
сплаті платежів, необхідно дотримуватися вимог наказу Міністерства фінансів України від
24.07.2015 № 666 «Про затвердження Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати
(стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного
відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих
коштів» (із змінами) (далі - наказ №666).
У вказаному Порядку наведені приклади заповнення поля «Призначення платежу» у
різних випадках.
Особливу увагу при заповненні цього поля потрібно приділяти правильності
визначення коду видів сплати.
Перелік кодів видів сплати за податками, зборами та митними платежами наведено
в додатку до наказу №666.
За правильність заповнення реквізитів в платіжних документах відповідальність несе
не банківська установа, а платник податків.
Легалізація трудових відносин – це законодавчо закріплені права працюючих
громадян сьогодні та гарантоване майбутнє завтра
Слов'янсько-Лиманське управління Головного управління ДПС у Донецькій області
наголошує:
Питання виплати офіційної заробітної плати та офіційного працевлаштування дуже
актуальна тема у нашому суспільстві. На даний час виплати заробітної плати в «конверті» та
нелегальна робота стали, нажаль, нормою життя наших громадян та роботодавців.

Кожному громадянину слід зрозуміти, що захистити себе він зможе тільки законним
шляхом, і це можливо лише за умови належного оформлення трудових відносин з
роботодавцем.
Не варто забувати, що виплата заробітної плати без сплати встановлених податків і
зборів є також грубим порушенням Законів України, яке підпадає під адміністративну та
кримінальну відповідальності.
Крім цього, виплата заробітної плати в «конвертах» та у розмірах, нижчих за мінімальні
гарантії, по-перше, позбавляє наших громадян належного захисту, насамперед, належного
розміру пенсійних виплат.
По-друге, до місцевих бюджетів не надходять необхідні кошти, що безпосередньо
відбивається на рівні життя і на розв’язанні безлічі соціальних проблем. Скорочується і
фінансування соціальних статей з держбюджету.
Тобто, легалізація зарплати та збільшення робочих місць не тільки вирішить проблему
зайнятості населення, а надасть додаткові кошти для вирішення соціальних та побутових
проблем.
Все це мають добре усвідомлювати і роботодавці, і підприємці і наймані працівники
регіону.

Слов’янсько-Лиманське управління

За порушення у сфері обігу підакцизними товарами податківцями Донеччини
донараховано більше 10,5 мільйонів штрафів
З метою скорочення тіньового ринку торгівлі алкогольними напоями і тютюновими
виробами управлінням контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДПС у
Донецькій області постійно здійснюється увесь комплекс заходів по виявленню несумлінних
суб’єктів господарювання.
Так, протягом січня-жовтня 2019 року проведено 345 фактичних перевірок суб'єктів
роздрібної і оптової торгівлі підакцизними товарами. За результатами перевірок встановлено
порушення Закону України від 19 грудня 1995 року №481 «Про державне регулювання
виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв,
тютюнових виробів та пального» на суму 10,6 млн гривень. Середній показник нарахованих
штрафних санкцій на 1 перевірку склав 30,65 тис. гривень. Складено 69 протоколів про
адміністративні правопорушення, очікувана сума за якими складає 1,2 млн гривень.
Від міських рад Донецької області з початку поточного року надійшло 277
адміністративних матеріалів, по 200 матеріалам застосовано штрафні фінансові санкції на
суму 1,4 млн гривень.
Крім того, управлінням контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів
щомісяця проводяться камеральні перевірки даних декларацій та Єдиного реєстру акцизних
накладних, системи електронного адміністрування реалізації пального та здійснення
контролю за справлянням акцизного податку, в т.ч. з використанням даних системи
електронного адміністрування ПДВ. За 10 місяців поточного року за результатами
камеральних перевірок складено 605 актів, винесено рішень на суму 1,1 млн гривень.
За спеціальне використання природних ресурсів на Донеччині сплачено понад 580
мільйонів гривень
Протягом січня-листопада 2019 року за використання природних багатств Донецької
області – надр, водних ресурсів та лісів – надійшло 582,3 млн гривень.

У загальній сумі надходжень найбільша частка, а це 79%, припадає на рентну плату за
користування надрами, що безумовно пов’язано зі специфікою регіону, а саме – з вугільновидобувною галуззю. Так, за одинадцять місяців 2019 року зведений бюджет країни отримав
460,4 млн грн зазначеного податку.
На рентну плату за спеціальне використання води припадає майже 21% від загальних
надходжень рентних платежів, або 120,9 млн гривень.
Також рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів поповнила місцеві
бюджети на 1 мільйон гривень.
Податкові надходження за використання природних багатств регіону є вагомим
джерелом фінансування місцевих громад – з початку року до місцевих скарбниць надійшло
майже 202,8 млн грн сплачених рентних платежів, що надає змогу фінансувати потреби
бюджетної сфери на місцях та соціальні програми по екологічному оздоровленню та
відновленню природних ресурсів Донецького регіону.
Приріст ПДФО з доходів громадян Донеччини
склав більше 2 мільярдів гривень
За січень-листопад 2019 року від мешканців Донецького регіону до зведеного бюджету
країни надійшло майже 11,2 млрд грн податку з доходів фізичних осіб. Приріст надходжень
зазначеного податку за відповідний період минулого року складає 23%, або майже 2,1 млрд
гривень.
Головне управління ДПС у Донецькій області нагадує громадянам про можливість
скористатися правом на податкову знижку.
Якщо ви у 2018 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 можна
ознайомитися на сайті ДПС України за наступним посиланням https://tax.gov.ua/diyalnist/zakonodavstvo-pro-diyalnis/kodeksi/63224.html).
Громадянину, який бажає скористатися правом на податкову знижку за підсумками
звітного 2018 року, необхідно до 31 грудня 2019 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!
Донеччина: «врожай» податків від аграріїв регіону
склав майже 194 мільйони гривень
Аграрії Донеччини вже завершили комплекс осінньо-польових робіт та відзвітували
щодо врожаю сільськогосподарських культур у 2019 році. Також і місцеві бюджети отримали
свій «врожай» податків – за 11 місяців 2019 року місцеві скарбниці Донецького регіону
отримали від платників четвертої групи спрощеної системи оподаткування 193,6 млн грн
єдиного податку.
Сьогодні у Донецькій області 887 представників аграрного бізнесу обрали спрощену
систему оподаткування. Лідерами зі сплати єдиного податку четвертої групи є аграрії, що
перебувають на обліку у Мар`їнському районі, з результатам понад 35,8 млн грн, від
агросектору Волноваського району надійшло 30,3 млн гривень. Трішки менше надійшло від
сільгоспвиробників Мангушського району – 29,7 млн гривень.

Нагадуємо, що до четвертої групи платників єдиного податку належать аграрії, у яких
частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік
дорівнює або перевищує 75%.
Ставка податку залежить від категорії земель (або водного фонду) та їх розташування
(рілля, сіножаті і пасовища, багаторічні насадження, сільгоспугіддя, що перебувають в умовах
закритого ґрунту тощо). Її розмір розраховується у відсотках від бази оподаткування, тобто
від площі земельних ділянок.

ГУ ДПС у Донецькій області

