За січень-липень 2019 року Слов’янсько-Лиманським управлінням Головного
управління ДФС у Донецькій області надано майже 16 тисяч адміністративних послуг
Одним із завдань Слов’янсько-Лиманського управління Головного управління ДФС у
Донецькій області є здійснення сервісного обслуговування платників податків.
Протягом семи місяців 2019 року Слов’янсько-Лиманським управлінням надано 15894
адміністративних послуг.
Найбільш запитуваними є:
- послуги з видачі реєстраційного номера облікової картки платника - 6297 послуг,
також звертаються з метою отримати відмітку в паспорті громадянина України про наявність
права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта – 54 послуги;
- реєстрація книг обліку розрахункових операцій – 871 послуг;
- видача відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми
виплачених доходів та утриманих податків – 4745 послуги;
- реєстрація книг обліку доходів і витрат платникам єдиного податку - 654 послуги;
- реєстрація платників єдиного податку – 781 послуги;
- надання витягів з реєстру єдиного податку – 1150 послуг.
Нагадуємо, що Центри обслуговування платників знаходяться за адресами:
м.Слов’янськ, пл. Соборна , 3 та м. Лиман, вул. Пушкіна, 11а.
Обов’язкова реєстрація платником ПДВ
Слов’янсько-Лиманське управління Головного управління ДФС у Донецькій області
нагадує, якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що
підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Податкового кодексу України (далі – ПКУ), у
тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована
(сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1000000
грн (без урахування податку на додану вартість), така особа зобов’язана зареєструватися як
платник ПДВ у контролюючому органі за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з
дотриманням вимог, передбачених ст. 183 ПКУ, крім особи, яка є платником єдиного податку
першої – третьої групи.
Норми встановлені п. 181.1 ст. 181 ПКУ.
У разі обов’язкової реєстрації особи як платника ПДВ реєстраційна заява подається до
контролюючого органу не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в
якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій, визначеного у ст. 181 ПКУ (п.
183.2 ст. 183 ПКУ).
Пунктом 183.10 ст. 183 ПКУ визначено, що будь-яка особа, яка підлягає обов’язковій
реєстрації як платник ПДВ, і у випадках та в порядку, передбачених ст. 183, не подала до
контролюючого органу реєстраційну заяву, несе відповідальність за ненарахування або
несплату ПДВ на рівні зареєстрованого платника ПДВ без права нарахування податкового
кредиту та отримання бюджетного відшкодування.
Окрім того, згідно із п.п. 6 п. 180.1 ст. 180 ПКУ платником ПДВ є особа, що проводить
операції з постачання конфіскованого майна, знахідок, скарбів, майна, визнаного безхазяйним,
майна, за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання, та майна, що за правом
успадкування чи на інших законних підставах переходить у власність держави (у тому числі
майна, визначеного у ст. 243 Митного кодексу України), незалежно від того, чи досягає вона
загальної суми операцій із постачання товарів/послуг, визначеної п. 181.1 ст. 181 ПКУ, а також
незалежно від того, який режим оподаткування використовує така особа згідно із
законодавством.

Використайте право на податкову знижку за результатами 2018 року по 31
грудня 2019 року
Слов’янсько-Лиманське управління Головного управління ДФС у Донецькій області
нагадує, що відповідно до п.п.166.4.3 п.166.4 ст.166 ПКУ платник податку, який має право на
податкову знижку за наслідками звітного податкового року, має скористатися ним до кінця
року, наступного за звітним, на наступні податкові роки таке право не переноситься.
Податкова знижка - документально підтверджена сума витрат платника податку –
резидента у зв'язку з придбанням товарів або послуг у резидентів – фізичних або юридичних
осіб протягом звітного року.
До витрат, дозволених на включення до податкової знижки за наслідками 2018
податкового року, платник податку має право включити такі фактично здійснені ним протягом
звітного податкового року витрати:
- частину суми процентів, сплачених таким платником податку за користування
іпотечним житловим кредитом;
- суму коштів або вартість майна, перерахованих (переданих) платником податку у
вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, які на дату
перерахування (передачі) таких коштів та майна відповідали умовам п.133.4 ст.133 ПКУ, у
розмірі, що не перевищує 4 % суми його загального оподатковуваного доходу такого звітного
року;
- суму коштів, сплачених платником податку на користь вітчизняних вищих та
професійно-технічних навчальних закладів для компенсації вартості здобуття середньої
професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім'ї першого ступеня
споріднення;
- суму витрат платника податку на сплату страхових платежів (страхових внесків,
страхових премій) та пенсійних внесків, сплачених платником податку страховику-резиденту,
недержавному пенсійному фонду, банківській установі за договорами довгострокового
страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом з
недержавним пенсійним фондом, а також внесків на банківський пенсійний депозитний
рахунок, на пенсійні вклади та рахунки учасників фондів банківського управління як такого
платника податку, так і членів його сім'ї першого ступеня споріднення;
- суму витрат платника податку на:
оплату допоміжних репродуктивних технологій згідно з умовами, встановленими
законодавством, але не більше ніж сума, що дорівнює третині доходу у вигляді заробітної
плати за звітний податковий рік;
оплату вартості державних послуг, пов'язаних з усиновленням дитини, включаючи
сплату державного мита;
- суму коштів, сплачених платником податку у зв'язку із переобладнанням
транспортного засобу, що належить платникові податку, з використанням у вигляді палива
моторного сумішевого, біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу, інших видів
біопалива;
- суми витрат платника податку на сплату видатків на будівництво (придбання)
доступного житла, визначеного законом, у тому числі на погашення пільгового іпотечного
житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним.
До податкової знижки включаються фактично здійснені платником податку протягом
звітного податкового року витрати, підтверджені відповідними платіжними та
розрахунковими документами: квитанціями, фіскальними або товарними чеками,
прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів
(робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У цих документах обов'язково повинно бути
відображено вартість оплачених товарів (робіт, послуг) та строк їх продажу (виконання,
надання).

Право на податкову знижку мають громадяни України, які отримують дохід у вигляді
заробітної плати та сплачують податок на доходи фізичних осіб.
Офіційне оформлення трудових відносин фізичною особою – підприємцем
Слов’янсько-Лиманське управління Головного управління ДФС у Донецькій області
нагадує роботодавцям – фізичним особам – підприємцям (далі – ФОП) про необхідність
легального оформлення найманих робітників.
Для офіційного оформлення найманого працівника на роботу ФОП необхідно:
► укласти трудовий договір з найманим працівником (реєструвати такий договір у
центрі зайнятості не потрібно);
► оформити наказ (розпорядження) щодо прийняття працівника на роботу;
► до початку роботи працівника подати до територіального органу ДФС за місцем
обліку ФОП як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування повідомлення про прийняття працівника на роботу за формою, встановленою
постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 413;
► зробити запис в трудовій книжці про прийняття працівника на роботу відповідно до
вимог Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом
Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального
захисту населення України від 29.07.1993 № 58 із змінами.
Наголошуємо, що офіційне працевлаштування дозволяє громадянину отримувати пакет
соціальних гарантій, пільг та виплат у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю та допомоги
при нещасному випадку; своєчасної та не нижче мінімального розміру виплати заробітної
плати; щорічної відпустки та відпустки по догляду за дитиною; податкової знижки тощо.
Перехід на спрощену систему оподаткування СГ – юридичної особи
Слов’янсько-Лиманське управління Головного управління ДФС у Донецькій області
нагадує, що суб’єкти господарювання - юридичні особи, що є платниками інших податків і
зборів, мають право прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування зі
сплатою єдиного податку 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 лише раз
протягом календарного року.
Перехід на спрощену систему оподаткування може бути здійснений за умови, якщо
протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему
оподаткування, суб’єктом господарювання дотримано вимоги, встановлені пунктом 291.4 ст.
291 ПКУ.
До поданої заяви СГ додається розрахунок доходу за попередній календарний рік.
Слов’янсько-Лиманське управління
Податковою службою з боржників Донеччини стягнуто до бюджету
борг у розмірі 139,4 млн гривень
Головним управлінням ДФС у Донецькій області продовжується робота з застосування
комплексного підходу у стягнення податкового боргу. Так, протягом першого півріччя
поточного року до бюджетів усіх рівнів стягнуто 139,4 млн гривень.
Податківці застосовують увесь комплекс заходів з погашення податкового боргу,
передбаченого Податковим кодексом України. За січень-червень 2019 року з метою
забезпечення податкового боргу проведено опис майна боржників у податкову заставу на
загальну суму 84,7 млн гривень. Від реалізації майна, що перебуває у податковій заставі, до

бюджету надійшло 3,3 млн гривень. Завдяки спільній роботі податкової та виконавчої служб
стягнуто податкового боргу за виконавчими документами у розмірі 0,4 млн гривень.
Крім того, здійснюються заходи з погашення податкової заборгованості шляхом
стягнення грошових коштів з банківських рахунків обслуговуючих банків платника. За
результатами цих заходів за два квартали поточного року до бюджету спрямовано 17,1 млн
гривень.
Особлива увага приділяється погашенню заборгованості зі сплати єдиного соціального
внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування – за 2019 рік погашено заборгованості у
розмірі 185,8 млн гривень.
Нагадуємо, що відповідно до статті 67 Конституції України кожен зобов'язаний
сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом, інформацію про
наявність податкового боргу можливо отримати в Електронному кабінеті на офіційному вебпорталі ДФС.
Податкова Донеччини:
фіскальний чек перевіряйте та проблем не майте!
Сьогодні внаслідок махінацій недобросовісних платників бюджет зазнає значних втрат.
У
сфері готівкових операцій найчастіше для мінімізації сплати податків суб’єкти
господарювання здійснюють продаж необлікованого товару, не застосовують касові апарати
та, відповідно, не видають чеки.
Податкова Донецької області контролює проведення готівкових операцій здійснюючи
документальні та фактичні перевірки.
Так, за перше півріччя поточного року співробітниками підрозділу управління аудиту
ГУ ДФС у Донецькій області проведено 144 фактичні перевірки з означених питань, за
результатами яких донараховано штрафних санкцій на суму 2,1 млн гривень.
Перевірити несумлінних продавців можуть і самі громадяни. Для цього на сайті ДФС
України запроваджено електронний сервіс «Пошук фіскального чека», який функціонує у
відкритій
частині
Електронного
кабінету
за
наступним
посиланням
cabinet.sfs.gov.ua/cashregs/check. За його допомогою покупці товарів (споживачі послуг)
можуть перевірити достовірність отриманого фіскального чеку та встановити факт його
наявності (відсутності) в базі даних ДФС.
Згідно з чинним законодавством чек - це фактично договір купівлі-продажу між
покупцем і продавцем. І якщо людина купила неякісний товар, то й повертати його необхідно
з фіскальним чеком. У разі ж підтвердження недостовірності отриманого фіскального чеку,
при спілкуванні з несумлінним продавцем може виникнути серйозна проблема.
Наприклад, є чеки, на яких внизу написано «недійсний чек», «нефіскальний чек»,
«навчальний режим». Проте перевірити оригінальність документа можна і відразу після його
отримання на руки біля каси. Чек має містити найменування придбаного товару, його
кількість, вартість за одиницю, підсумок, дату і місце покупки, заводський та фіскальний
номери касового апарату, який друкував чек, а також графічний символ – логотип виробника
реєстратора розрахункових операцій. Якщо хоча б одна позиція з перелічених відсутня, то до
документу слід придивитись уважніше. Продавець зобов’язаний розтлумачити вам усі
незрозумілі символи у чеку – не вагайтесь звертатися за допомогою.
Слід відзначити, що законодавством не передбачено великі штрафні санкції за
незастосування РРО, таким чином, якщо покупець не вимагатимете дійсний розрахунковий
документ, продавець його може не надати, а зекономити на відрахуваннях податків та
соціальних зборів.
ГУ ДФС у Донецькій області закликає громадян бути максимально пильними та
вимогливими, купуючи товари в магазинах. Вимагаючи фіскальний чек встановленої форми,
покупець має змогу впорядкувати свої витрати, захищаючи себе, при цьому стимулює
продавця сплатити належні суми податків та працювати у правовому полі.

Компенсація підприємств Донеччини за забруднення довкілля
складає 616 млн гривень
Для Донецького регіону екологічний податок по праву можна вважати оздоровчим
податком, адже через функціонування великої кількості заводів, шахт та фабрик за рівнем
забруднення регіон займає одну з лідируючих позицій серед областей України.
За рахунок екологічного податку суттєво поповнюються бюджети місцевих громад для
подальшого фінансування заходів, спрямованих на захист довкілля нашої
області. Підприємства Донеччини за січень-липень 2019 року на оздоровлення навколишнього
середовища перерахували 616,0 млн грн екологічного податку, що на 119,6 млн більше за
торішні показники.
Середньомісячний показник надходжень екологічного податку за сім місяців
поточного року по Донецькій області становить понад 88,0 млн гривень.
Із загальної суми надходжень екологічного податку слід виділити надходження нової
статі доходів у 2019 році – надходження екологічного податку, що справляється за викиди в
атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення, внесок якого
до державного бюджету склав 78,7 млн гривень.
Нагадуємо, що суми екологічного податку обчислюються за податковий (звітний)
квартал. Останній день сплати екологічного податку за ІI квартал 2019 року – 19 серпня 2019
року.
Майже 640 млн гривень вже надійшло до місцевих бюджетів
від власників та орендарів земель Донеччини
За сім місяців 2019 року місцеві бюджети Донецької області отримали 639,5 млн грн
плати за землю. Переважну частину надходжень отримано від юридичних осіб, які
перерахували 559,1 млн грн земельного податку та орендної плати за землі державної та
комунальної власності. В свою чергу, фізичні особи перерахували 80,4 млн гривень.
Цього року у формуванні місцевих бюджетів за показником найбільших надходжень
плата за землю посідає друге місце, поступившись податку на доходи фізичних осіб. За
результатами січня-липня поточного року загальна питома вага плати за землю у
надходженнях місцевих бюджетів складає 8,8 відсотків.
За територіальною приналежністю найбільші надходження податку за землю сплачено
за землі м. Маріуполя – понад 168 млн грн, землекористувачі Слов’янського району поповнили
бюджет на 67,3 млн грн, м. Краматорськ - на 66,2 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.
Від користувачів корисних копалин Донеччини спрямовано до зведеного бюджету
країни більше 220 мільйонів гривень
Протягом семи місяців 2019 року платники рентних платежів – надрокористувачі
Донецької області спрямували до зведеного бюджету країни 222,4 млн грн, в тому числі до
державного бюджету перераховано суму у розмірі 150,3 млн грн, а до місцевих бюджетів
надійшло 72,1 млн гривень.
На Донеччині зареєстровано платниками рентної плати за користування надрами для
видобування корисних копалин 284 суб`єктів господарювання.

Найбільший внесок у наповнення казни Донецького регіону внесли підприємстванадрокористувачі Покровського та Добропільського районів, забезпечивши надходження
рентної плати у сумі 114,0 млн грн, що складає більше половини усіх надходжень.
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 усіх мешканців області.

ГУ ДФС у Донецькій області

