
До уваги платників!

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

нагадує, що  з 11 вересня 2018 року зарахування надходжень до державного та місцевих

бюджетів  за  доходами  та  іншими  надходженнями  (окрім  єдиного  соціального  внеску)

здійснюється на нові рахунки, відкриті в Державній казначейській службі України.

Звертаємо  увагу,  що  для  забезпечення  належного  виконання  платниками  податків

своїх  обов’язків  щодо  своєчасної  сплати  податків  на  головній  сторінці  субсайту

«Територіальні  органи  ДФС  у  Дніпропетровській  області»  офіційного  веб-порталу  ДФС

України у банері «Бюджетні рахунки» платники мають можливість  отримати інформацію

про реквізити діючих рахунків для зарахування податків, зборів до державного та місцевих

бюджетів. 

З  діючими  рахунками  можливо  ознайомитись  на  суб-сайті  ГУ  ДФС  у  Донецькій

області у розділі «Бюджетні рахунки» за посиланням http://dn.sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki/

Легалізація трудових відносин – це законодавчо закріплені права працюючих

громадян сьогодні та гарантоване майбутнє завтра

Питання виплати офіційної заробітної плати та офіційного працевлаштування дуже

актуальна тема у нашому суспільстві. На данний 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 територіальних громад.

Фіскальна  служба  на  теперішній  час  не  ставить  собі  за  ціль  перевірити  та

оштрафувати.  Для  фіскальної  служби  найголовніше,  що  працівник  був  офіційно

оформлений, соціально захищений, а з його заробітної плати сплачувались податки і збори.

Все це мають добре усвідомлювати і роботодавці, і підприємці і наймані працівники.

Внесено зміни до форми податкової накладної та до Порядку заповнення податкової

накладної

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

доводить,  що  наказом  Міністерства  фінансів  України  від  17  вересня  2018  року  №  763,

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 жовтня 2018 року за № 1157/32609 (далі –

Наказ № 763) внесено зміни до наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015

року  №  1307  «Про  затвердження  форми  податкової  накладної  та  Порядку  заповнення

податкової накладної» із змінами (далі – Порядок).



Зокрема, згідно змін, внесених Наказом № 763, у податковій накладній (далі – ПН)

зазначається  податковий  номер  платника  ПДВ  відповідно  до  Порядку  обліку  платників

податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09 грудня 2011

року № 1588 із змінам та доповненнями.

Рядок ПН «Податковий номер платника податку або серія  (за наявності)  та номер

паспорта», передбачений для заповнення даних щодо отримувача (покупця), заповнюється у

разі постачання товарів/послуг платнику ПДВ та у разі складання ПН відповідно до п. 10

Порядку.

Абзац  другий  пункту  7  Порядку  доповнено  словами  «у  рядках  «Індивідуальний

податковий номер отримувача (покупця)» та «Податковий номер платника податку або серія

(за  наявності)  та  номер  паспорта»  зазначаються  дані  головного  підприємства  –  платника

податку».

В абзаці першому пункту 9 Порядку слова «а у рядку «індивідуальний податковий

номер  отримувача  (покупця)»  зазначається  індивідуальний  податковий  номер  оператора

такої угоди» замінено словами «а у рядках, відведених для заповнення даних отримувача

(покупця), зазначаються дані оператора такої угоди».

Наказ № 763 опубліковано у бюлетені «Офіційний вісник України» від 06.11.2018 №

85 і  він набирає чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем його офіційного

опублікування, тобто 01 грудня 2018 року, крім абзацу другого п. 6 та п. 8 Змін до Порядку

заповнення податкової накладної, затверджених цим Наказом, які набирають чинності з 01

січня 2020 року.

Про затвердження нових форм документів

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

інформує,  що  Акредитований  центр  сертифікації  ключів  інформаційно-довідкового

департаменту ДФС (далі – АЦСК ІДД ДФС) повідомив наступне.

У зв’язку з набранням 07.11.2018 чинності Закону України від 05 жовтня 2017 року

№2155-VIII «Про електронні довірчі послуги» та з  метою забезпечення стабільної роботи

АЦСК ІДД ДФС наказом Інформаційно-довідкового департаменту ДФС від 05 листопада

2018  року  №  121  «Про  затвердження  форм  реєстраційних  документів  для  отримання

електронних довірчих послуг» затверджено нові форми реєстраційних документів, а саме:

► Договір про надання електронних довірчих послуг;

► Реєстраційна картка для фізичної особи;

► Реєстраційна картка для юридичної особи;

► Додаток до Реєстраційної картки;

► Заява про зміну статусу посиленого сертифіката відкритого ключа;

► Додаток до заяви про зміну статусу посиленого сертифіката відкритого ключа.

Нові форми реєстраційних документів для отримання послуг електронного цифрового

підпису необхідно використовувати з 07 листопада 2018 року.

Форми  реєстраційних  документів  попереднього  зразка  приймалися  віддаленими

пунктами реєстрації користувачів АЦСК ІДД ДФС до 06 листопада 2018 року включно.

Переглянути  та  завантажити  актуальні  форми  реєстраційних  документів  можна  у

розділі «Отримання послуг електронного цифрового підпису».

Додатково  повідомляємо,  що  починаючи 07.11.2018 фізичні  особи  та  суб’єкти

господарювання приватного права можуть отримати електронні довірчі послуги від АЦСК

ІДД ДФС виключно за їх особистої присутності.

Інформацію розміщено на  сторінці  АЦСК ІДД  ДФС офіційного  веб-порталу  ДФС

України за посиланням:  https://acskidd.gov.ua/news



Слов’янсько-Лиманське управління

В Університеті державної фіскальної служби України відбудеться «Ярмарок

вакансій»

Головне  управління  ДФС  у  Донецькій області  повідомляє,  що 27 листопада  2018

року об 11.00 в Університеті державної фіскальної служби України (вул. Університетська,31,

корпус С, м. Ірпінь, Київська обл.) відбудеться  «Ярмарок вакансій».

Майже 54 мільйона гривень надходжень додатково 

забезпечено аудитом Донеччини до бюджету 

Фіскальна  служба  Донеччини  підтримує  курс  Уряду  щодо  уникнення

необґрунтованих  перевірок  та  зменшення  тиску  на  бізнес.  Так,  підрозділами  аудиту

фіскальної  служби  Донецького  регіону  першочергова  увага  приділяється  проведенню

перевірок суб’єктів господарювання, щодо яких у фіскальної служби є питання та які мають

ризики щодо несплати податків і  зборів в своїй діяльності.  Таким чином, підприємства з

мінімальним набором ризиків не потрапляють до заходів планового аудиту.

За січень-жовтень 2018 року фахівці підрозділів аудиту ГУ ДФС у Донецькій області

провели  569  документальних  перевірок,  за  результатами  яких  донараховано  податкових

зобов’язань на 506,5 млн гривень. Крім того, в ході перевірок зменшено від’ємне значення

об’єкта  оподаткування  податком на  прибуток  на  537,0  млн  грн,  що  упередило  несплату

податку на прибуток у майбутньому на 96,7 млн гривень.

Також за 10 місяців 2018 року підрозділами аудиту Донеччини додатково забезпечено

надходжень до державного бюджету у сумі 53,6 млн гривень. За результатами проведених

документальних перевірок поточного року до бюджету надійшло 30,8 млн гривень.

107,5 млн гривень сплачено підприємствами Донеччини

за спеціальне використання води

Рентна плата за спеціальне використання води є одним із  найважливіших інструментів

охорони довкілля і відтворення природно-ресурсного потенціалу Донецького регіону. Саме

за  рахунок  частини  збору,  що  надходить  до  скарбниць  місцевих  громад,  фінансуються

потреби  бюджетної  сфери  місцевих  громад  та  соціальні  програми  по  екологічному

оздоровленню річок та водоймищ Донеччини.

До  бюджетів  всіх  рівнів  Донецької  області  платники  рентної  плати  за  спеціальне

використання води за 10 місяців 2018 року перерахували 107,5 млн гривень. Ця сума майже

рівними частинами розподілена між державним та місцевими бюджетами:

- 45%, або 48,4 млн грн – до загального фонду державного бюджету;

- 45%, або 48,4 млн грн – до загального фонду місцевих бюджетів;

- 10%, або 10,7 млн грн – до спеціального фонду державного бюджету.

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  ІІІ  квартал  2018  року  –  9 листопада  та  19  листопада  2018  року

відповідно. 

Донеччина: податковою міліцією припинено незаконну діяльність 

6-ти АЗС та автогазозаправних пунктів

Співробітниками  оперативного  управління  ГУ  ДФС  у  Донецькій  області  спільно  з

спецпідрозділом податкової міліції ДФС України, який залучений до складу Об`єднаних сил,

Батальйоном спеціального призначення патрульної  поліції  «Харків-1» за координацією та



спільно  з  прокуратурою  Донецької  області,  при  проведенні  операції  «Акциз  –  2018»,

припинено  незаконну  діяльність  6-ти  АЗС та  автогазозаправних  пунктів  без  відповідних

дозвільних документів.  

В ході проведення оперативно-профілактичних заходів на території  регіону у містах

Маріуполь, Авдіївка, Дружківка та Родинське встановлено 

6 фактів незаконного збуту пально-мастильних матеріалів та скрапленого газу.

З  незаконного  обігу  вилучено  понад  55  тон  пально-мастильних  матеріалів  та

скрапленого газу на суму близько 1,4 млн гривень та обладнання на орієнтовну суму 3,3 млн

гривень. Всього вилучено ТМЦ на 4,7 млн гривень. 

Відносно  правопорушників  складено  6  адміністративних  протоколів  за  ч.1  ст.164

КУпАП. За даними фактами матеріали спрямовано до територіальних судів для притягнення

винних осіб до відповідальності. 

Заходи  щодо  протидії  нелегальному  функціонуванню  автозаправних  станцій  та

автогазозаправних пунктів тривають.

Оперативне управління ГУ ДФС у Донецькій області: від порушників

законодавства бюджет отримав більше 9 млн гривень 

Оперативне  управління  ГУ  ДФС  у  Донецькій  області  в  рамках  запобігання

кримінальним  та  іншим  правопорушенням  у  сфері  оподаткування,  митній  та  бюджетній

сферах  продовжує  здійснення  заходів  щодо  попередження  та  припинення  розкрадання

бюджетних коштів, боротьби з фіктивним підприємництвом та конвертаційними центрами,

незаконним обігом підакцизних та інших товарів.

Так, за січень-жовтень 2018 року за матеріалами оперативного управління ГУ ДФС у

Донецькій  області  обліковано  41  кримінальне  провадження,  з  них  25,  або  більше  60%,

порушено  за  фактами  ухилення  від  сплати  податків,  10  –  за  фактами  реалізації

фальсифікованих підакцизних товарів, 2 – за фактом привласнення, розтрати  майна шляхом

зловживання  службовим  становищем  та  4  –  за  фактом  фіктивного  підприємництва.  До

бюджету за кримінальними провадженнями  відшкодовано збитків у сумі 9,4 млн гривень.

Також  за  результатами  досудового  розслідування  спрямовано  до  суду  з

обвинувальним актом 12 кримінальних проваджень. 

Податкова міліція ДФС у Донецькій області нагадує – згідно зі статтею 67  Конституції

України  сплата  податків  є  конституційним  обов’язком  кожного,  і  порушення  у  сфері

оподаткування тягне за собою відповідальність не тільки адміністративну, а й кримінальну.

Незаконно зароблені кошти – не варті вашої свободи та щасливого життя вашої родини. 

Здійснено напад на перевіряючих під час проведення заходів, спрямованих на

детінізацію зайнятості

На  Донеччині  під  час  проведення  фактичної  перевірки  фізичної  особи-підприємця

стався  надзвичайний  випадок.  Як  вже  неодноразово  інформувало  ГУ  ДФС  у  Донецькій

області, на виконання розпорядження КМУ від 05 вересня 2018 року №649-р «Про заходи,

спрямовані  на  детінізацію  відносин  у  сфері  зайнятості  населення»  наразі  спільно  з

Держпрацею,  Пенсійним  фондом  України,  Нацполіцією  та  іншими  органами  виконавчої

влади спільно з  органами місцевого  самоврядування  з  05  жовтня 2018 року передбачено

проведення комплексних заходів, у тому числі спільних перевірок з органами  Держпраці.

Під час спільної перевірки з органами Держпраці фізичної особи-підприємця, який є

власником  кафе  у  м.  Мирноград,  на  перевіряючих  було  скоєно  напад  із  застосуванням

сльозоточивого газу. 

Одразу  після  даного  випадку  про  вказаний  факт  було  повідомлено  правоохоронні

органи, управління внутрішньої безпеки ДФС України та Маріупольське міське відділення

управління  виконавчої  дирекції  Фонду  соціального  страхування  України  в  Донецькій

області. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 345 ч.2 «Погроза або



насильство щодо працівника правоохоронного органу» (санкції: від 6 місяців арешту до 3

років позбавлення волі). 

Земельний податок та оренда поповнили місцеві скарбниці Донеччини більше

ніж на 762 мільйона гривень

За січень-жовтень 2018 року місцеві бюджети Донецької області отримали 762,3 млн

грн плати за землю, або на 20,6 млн грн більше,  ніж у минулому році,  що свідчить про

високий рівень платіжної дисципліни власників та орендарів земельних ділянок. 

Переважну частину надходжень до місцевої казни забезпечують платники - юридичні

особи, які  за січень-жовтень поточного року вже перерахували  622,2 млн грн земельного

податку  та  орендної  плати  за  землі  державної  та  комунальної  власності,  що  більше

минулорічних показників на 3,9 млн гривень.

В свою чергу,  фізичні особи перерахували 140,1 млн грн, але саме по ним значно

збільшились  надходження  у  порівнянні  з  минулим  роком.  Так,  приріст  у  2018  році

додаткових надходжень від фізичних осіб склав 16,7 млн грн, або майже 14 відсотків.

Найбільші надходження земельного податку забезпечили платники 

м. Маріуполя – 192,7 млн грн, землекористувачі Добропільського району поповнили

бюджети на 88,1 млн грн, а м. Краматорськ - на 82,4 млн гривень.

Фіскальна служба Донеччини нагадує, що платниками земельного податку є власники

земельних ділянок та землекористувачі, а об’єктами оподаткування – земельні ділянки, що

перебувають у власності або користуванні.

Операція «Акциз-2018»: на Донеччині викрито 

ще одну нелегальну АЗС

Податкова  міліція  ГУ  ДФС  у  Донецькій  області  продовжує  проведення  заходів  в

рамках  операції  «Акциз-2018»,  спрямованих  на  упередження  збитків  та  додаткові

надходження до держбюджету.

Співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Донецькій області  спільно з

спецпідрозділом податкової міліції ДФС України, який залучений до складу Об’єднаних сил,

Батальйоном  спеціального  призначення  патрульної  поліції  «Харків»  за  координацією

прокуратури Донецької області встановлено факт функціонування у м. Маріуполі незаконної

АЗС, де здійснювалась реалізація пального без відповідних дозвільних документів.

За результатами проведених заходів складено адміністративний протокол за ч.І ст. 164

Кодексу України про адміністративне правопорушення (Порушення порядку провадження

господарської  діяльності).  З  незаконного  обігу  вилучено  58  тон  пально-мастильних

матеріалів на суму орієнтовно 1,8 млн гривень.

Матеріали  спрямовано  до  територіального  суду  для  притягнення  винних  осіб  до

відповідальності. 

Заходи  щодо  протидії  нелегальному  функціонуванню  автозаправних  станцій  та

автогазозаправних пунктів тривають.

ГУ ДФС у Донецькій області


