
За 5 місяців 2020 року Слов’янсько-Лиманським управлінням 

Головного управління ДПС у Донецькій області надано більше 8 тисяч 

адміністративних послуг 

 

Одним із завдань Слов’янсько-Лиманського управління Головного управління ДПС у 

Донецькій області є здійснення сервісного обслуговування платників податків. 

Протягом січня-травня 2020 року Слов’янсько-Лиманським управлінням надано 8095 

адміністративних послуг. 

Найбільш запитуваними є: 

- послуги з видачі реєстраційного номера облікової картки платника - 2625 послуг, 

також звертаються з метою отримати відмітку в паспорті громадянина України про наявність 

права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта – 24 послуги; 

- реєстрація книг обліку розрахункових операцій – 467 послуг; 

- видача відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми 

виплачених доходів та утриманих податків – 2497 послуг; 

- реєстрація книг обліку доходів і витрат платникам єдиного податку - 343 послуга; 

- реєстрація платників єдиного податку – 409 послуг; 

- надання витягів з реєстру єдиного податку – 720 послуги. 

 

Нагадуємо, що Центри обслуговування платників знаходяться за адресами: 

м.Слов’янськ, пл. Соборна , 3 та м. Лиман, вул. Пушкіна, 11а. 

 

Про деякі зміни для платників ПДВ, запроваджені Законом № 466 

 

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

повідомляє, що Законом України від 16 січня 2020 року № 466-ІХ «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення 

технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» внесено ряд змін до 

Податкового кодексу України (далі – ПКУ), зокрема, які удосконалюють адміністрування 

податку на додану вартість. 

Так, запроваджено єдиний звітний період для звітності з ПДВ, який дорівнює 

календарному місяцю (у тому числі для платників єдиного податку). 

Запроваджено нові штрафи за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних (далі – 

ПН), в яких не зазначаються суми ПДВ (складені на операції звільнені від ПДВ, 

оподатковувані за ставкою – 0 %, складені відповідно до п. 198.5 ст. 198,   ст. 199, п. 201.4 ст. 

201 ПКУ в Єдиному реєстрі податкових накладних). Норми визначені новим п. 73 підрозділу 

2 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ. 

Відповідно до нового абзацу сімнадцятого п. 201.10 ст. 201 ПКУ встановлено окремий 

строк реєстрації зведених ПН для нарахування компенсуючих податкових зобов’язань згідно 

з п. 198.5 ст. 198 та п. 199.1 ст. 199 ПКУ, а саме: протягом 20 календарних днів після закінчення 

місяця, у якому вони складені. 

Змінився строк подання заяви для добровільної реєстрації платником ПДВ. Заяву треба 

буде подати не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку податкового періоду, на який 

запланована реєстрація платником ПДВ (раніше – за 20 календарних днів) (оновлений п. 183.3 

ст. 183 ПКУ). 

Також скорочено строк подання заяви для реєстрації платника ПДВ, у разі зміни ставки 

єдиного податку з 5 % на 3 % з 15 календарних днів до 10 календарних днів до початку 

кварталу, з якого змінюється ставка (оновлений  п. 183.4 ст. 183 ПКУ). 

З бази оподаткування виключено суми, отримані платником ПДВ як компенсація 

упущеної вигоди за рішенням суду (через невиконання або неналежне виконання договірних 

зобов’язань контрагентом) (п. 188.1 ст. 188 ПКУ). 



Операція щодо передачі конфіскованого майна в розпорядження державних установ 

або установ, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів, згідно з змінами, внесеними 

Законом № 466, з 23.05.2020 не є об’єктом оподаткування ПДВ (новий п.п. 196.1.20 п. 196.1 

ст. 196 ПКУ). 

Внесено зміни і до п. 187.1 ст. 187 ПКУ, згідно з яким можливість застосування 

касового методу обліку ПДВ поширюється на операції з виконання підрядних будівельних 

робіт як на підрядників, так і на субпідрядників. 

Змінено умови відображення податкового кредиту. Так, п. 198.6 ст. 198 ПКУ 

передбачено, що підставою для відображення податкового кредиту при ввезенні товарів є 

тимчасові, додаткові та інші види митних декларацій, згідно з якими ПДВ сплачується до 

бюджету. 

 

Для декларацій з податку на майно встановлено єдиний термін подання 

 

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

звертає увагу, що Законом України від 16 січня 2020 року № 466-ІХ «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення 

технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» зокрема, встановлено 

єдиний термін для подання річних декларацій з податку на майно, а саме: 

► податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; 

► транспортного податку; 

► плати за землю. 

Платники вищезазначених податків подають до податкового органу податкові 

декларації не пізніше 20 лютого звітного року. 

Крім того, такий самий термін встановлено для сільськогосподарських 

товаровиробників, які для переходу на спрощену систему оподаткування або щорічного 

підтвердження статусу платника єдиного податку четвертої групи подають податкову 

декларацію не пізніше 20 лютого звітного року. 

 

Про випадки, в яких ФОП – платники єдиного податку застосовують РРО 

 

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

нагадує, що реєстратори розрахункових операцій (далі – РРО) та розрахункові книжки не 

застосовуються при продажу товарів (крім технічно складних побутових товарів, що 

підлягають гарантійному ремонту, а також лікарських засобів та виробів медичного 

призначення) (наданні послуг) фізичними особами – підприємцями (далі – ФОП), які 

відносяться відповідно до Податкового кодексу України (далі – ПКУ) до груп платників 

єдиного податку, що не застосовують РРО. 

Норми встановлені п. 6 ст. 9 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 № 265). 

Пунктом 1 Переліку окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, 

громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові операції без 

застосування реєстраторів розрахункових операцій з використанням розрахункових книжок та 

книг обліку розрахункових операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 23 серпня 2000 року  № 1336 «Про забезпечення реалізації статті 10 Закону України «Про 

застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування 

та послуг» із змінами та доповненнями, встановлено, що суб’єкти підприємницької діяльності 

мають право здійснювати розрахунки без застосування РРО з використанням розрахункових 

книжок та книг обліку розрахункових операцій при здійснені роздрібної торгівлі 

продовольчими товарами (крім підакцизних товарів), що здійснюється ФОП, які сплачують 

єдиний податок. 



Згідно з п. 296.10 ст. 296 ПКУ РРО не застосовуються платниками єдиного податку: 

► першої групи; 

► другої – четвертої груп (фізичні особи – підприємці) незалежно від обраного виду 

діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1 000 000 гривень. 

У разі перевищення в календарному році обсягу доходу понад 1 000 000 гривень 

застосування РРО для такого платника єдиного податку є обов’язковим. Застосування РРО 

розпочинається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого 

перевищення, та продовжується у всіх наступних податкових періодах протягом реєстрації 

суб’єкта господарювання як платника єдиного податку. 

Норми п. 296.10 ст. 296 ПКУ не поширюються на платників єдиного податку, які 

здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному 

ремонту, а також лікарських засобів та виробів медичного призначення. 

Разом з тим п. 291.5 ст. 291 ПКУ визначено, що не можуть бути платниками єдиного 

податку першої – третьої груп суб’єкти господарювання (юридичні особи та ФОП), які 

здійснюють, зокрема, виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім 

роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності 

фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива, сидру, пері (без додання спирту) та 

столових вин). 

Доходом платника єдиного податку для ФОП є дохід, отриманий протягом податкового 

(звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або 

нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 ПКУ. При цьому до доходу не включаються 

отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, 

страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та 

нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її 

господарській діяльності (п.п. 1 п. 292.1 ст. 292 ПКУ). 

Враховуючи викладене вище, ФОП – платники єдиного податку другої – четвертої 

груп, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі при 

продажу товарів (наданні послуг) зобов’язані проводити розрахункові операції на повну суму 

покупки через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у 

фіскальний режим роботи РРО з роздрукуванням відповідних розрахункових документів у 

разі: 

◄ перевищення в календарному році незалежно від обраного виду діяльності обсягу 

доходу понад 1 000 000 гривень; 

◄ здійснення реалізації технічно складних побутових товарів, що підлягають 

гарантійному ремонту, а також лікарських засобів та виробів медичного призначення 

незалежно від групи єдиного податку та обсягу річного доходу; 

◄ здійснення роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 

літрів та діяльності, пов’язаної з роздрібним продажем пива, сидру, пері (без додання спирту) 

та столових вин. 

 

Декларація про доходи надається за місцем реєстрації громадянина 

 

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

нагадує, що до 1 липня 2020 року триває Кампанія декларування громадянами доходів, 

отриманих у 2019 році. Декларацію про майновий стан і доходи повинні подати громадяни, 

якщо у минулому році вони отримали дохід, з якого не було утримано податок. При цьому, 

важливо правильно визначитись з місцем подання декларації. 

Згідно із ст. 29 Цивільного кодексу України, місцем проживання фізичної особи є 

житловий будинок, квартира, інше приміщення, придатне для проживання в ньому 

(гуртожиток, готель тощо), у відповідному населеному пункті, в якому фізична особа 

проживає постійно, переважно або тимчасово. 



Одночасно, п. 49.1 ст. 49 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) визначено, що 

податкова декларація подається за звітний період в установлені ПКУ строки контролюючому 

органу, в якому перебуває на обліку платник податків. А відповідно до п. 45.1 ст. 45 ПКУ 

платник податків – фізична особа зобов’язаний визначити свою податкову адресу. 

Податковою адресою платника податків – фізичною особою визнається місце її 

проживання, за яким вона береться на облік як платник податків в контролюючому органі. 

Звертаємо увагу, що платник податків – фізична особа може мати одночасно не більше однієї 

податкової адреси. 

Враховуючи вищевикладене, платник податків, який відповідно до норм чинного 

законодавства зобов’язаний (має право) надати річну податкову декларацію про майновий 

стан і доходи, але на той час проживає не за місцем реєстрації (прописки), а в іншому місці, 

то він має подати декларацію до контролюючого органу за податковою адресою, тобто за 

місцем реєстрації згідно з паспортними даними. 

Також нагадуємо, що податкову декларацію про майновий стан і доходи можна подати 

або особисто чи через уповноважену на це особу, або за допомогою пошти. Також передбачена 

можливість декларування засобами електронного зв’язку, зокрема, за допомогою сервісу ДПС 

«Електронний кабінет». 
  

Шановні платники податків! Користуйтеся електронними сервісами податкової 

служби! 

 

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

інформує, що з 23 травня 2020 року набрав чинності Закон України від 16 січня 2020 року 

№466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення 

адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому 

законодавстві» (далі –Закон №466). 

Зокрема нормами Закону №466 внесено зміни до порядку реєстрації, перереєстрації 

та анулювання реєстрації платників ПДВ, встановленого статтями 183 та 184 розділу V 

Податкового кодексу України. Так відповідно до Закону №466 єдиним способом подачі 

реєстраційної заяви платника ПДВ до контролюючого органу (для обов’язкової, 

добровільної реєстрації та перереєстрації) є спосіб подачі засобами електронного зв'язку 

в електронній формі з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи 

та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги". 

Для надання податкової звітності в електронному виді до контролюючих органів ДПС 

необхідно отримати позитивний статус суб’єкта електронного документообігу, для чого 

потрібно виконати наступні кроки: 

1.) Отримати кваліфікований електронний підпис (КЕП) у будь-якого кваліфікованого 

надавача електронних довірчих послуг (КНЕДП) за вибором платника. 

2.) Підключитись до сайту (наприклад, до безкоштовного сервісу «Електронний 

кабінет» за адресою http://cabinet.tax.gov.ua) або встановити спеціалізоване програмне 

забезпечення для подання електронної звітності. 

3.) Укласти договір про визнання електронних документів шляхом надання Заяви про 

приєднання до договору про визнання електронних документів (далі – Заява) до 

контролюючого органу ДПС. До Заяви додаються отримані платником кваліфіковані 

електронні підписи. 

Після підтвердження Заяви платник отримує можливість надання електронної 

звітності, зокрема Реєстраційної заяви платника ПДВ, з використанням кваліфікованого 

електронного підпису (на підставі укладеного договору). 

 

 

Слов’янсько-Лиманське управління 

  



Надходження до зведеного бюджету Донеччини перевищили 9 мільярдів гривень  

 

За результатами роботи протягом перших п’яти місяців 2020 року фахівцями 

податкової служби Донецької області забезпечено надходження до зведеного бюджету країни 

у сумі майже 9,1 млрд грн, у тому до державного бюджету надійшло 4 млрд грн, до місцевих 

скарбниць – 5,1 млрд гривень. 

Першочерговим завданням Податкової Донеччини є, насамперед, злагоджена та 

конструктивна робота податківців з представниками бізнес-спільноти задля усвідомлення 

ними важливості своєчасної сплати всіх належних платежів до зведеного бюджету Донецького 

регіону.    

У розрізі територіальних управлінь Донеччини найбільші надходження до зведеного 

бюджету традиційно належать м. Маріуполю, а саме 2,9 млрд грн, або 32% від усіх надходжень 

по області. Мільярдний рубіж також подолав  Покровськ – 1,2 млрд грн і майже наздогнав 

Краматорськ – 0,9 млрд гривень.  

Лідерами серед основних джерел формування зведеного бюджету Донецької області 

залишаються:  

- податок на доходи фізичних осіб – 4,9 млрд грн (54%);  

- податок на додану вартість – 1,2 млрд грн (13%); 

- податок на прибуток підприємств – 0,9 млрд грн (10%). 

Головне управління ДПС у Донецькій області висловлює свою вдячність та повагу усім 

сумлінним платникам податків регіону, бо саме завдяки вам наша область та держава в цілому 

безупинно зміцнює та покращує свою економіку, а відтак - і рівень життя наших громадян.  

 

За використання природних ресурсів бюджет Донеччини отримав  

майже 240 мільйонів гривен  

 

Природні ресурси, якими володіє наша держава, – це великий скарб, дарований нам 

природою. Тому кожен громадянин, кожен платник податків має пам’ятати про їх значимість 

і дбайливо та економно ставитися до їх використання.  

За п’ять місяців 2020 року від підприємств Донецької області до зведеного бюджету 

країни за спеціальне використання води, надр та лісів надійшло 239,5 млн грн рентних 

платежів.  

Слід зазначити, що 76% від загальної суми надходжень, або 181,2 млн грн, становить 

плата за користування надрами, що, безумовно, пов’язано зі специфікою регіону, а саме, з 

вугільно-видобувною галуззю.  

Друге місце з часткою у 24% займає рентна плата за спеціальне використання води. За 

період січень – травень 2020 року підприємства Донеччини сплатили 57,9 млн гривень. 

Найменшу частку (менш за 1%) в рентних платежах, що сплачують платники 

Донеччини, займає рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів – з початку 2020 

року місцеві бюджети області отримали 0,4 млн грн цієї ренти.  

Шановні надрокористувачі, пам’ятайте – сплачуючи рентні платежі, ви не тільки 

виконуєте свій конституційний обов`язок, але й фінансуєте заходи, спрямовані на відновлення 

природних ресурсів регіону.  

 

Більше 800 тисяч гривень сплачено туристами до бюджету Донеччини  

 

Курортний сезон тільки розпочинається, а відпочивальники Донеччини вже залишили 

у регіоні 802,4 тис. гривень туристичного збору.  

Нагадуємо, що туристичний збір – це місцевий податок, кошти якого поповнюють 

місцеву скарбницю. Ставка збору у 2020 році встановлюється за рішенням відповідної 

сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, за кожну добу 

тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), у розмірі: 



до 0,5 відсотка (до 23,62 грн)  – для внутрішнього туризму; 

до 5 відсотків (до 236,15 грн) – для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної 

плати, встановленої законом на 1 січня 2020 року, для однієї особи за одну добу тимчасового 

розміщення. 

Податковим періодом для сплати та звітування туристичного збору є квартал. Платники 

збору сплачують платіж авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях 

проживання (ночівлі) податковим агентам. 

Сума туристичного збору, обчислена відповідно до податкової декларації, сплачується 

податковими агентами щоквартально, у визначений термін за місцезнаходженням об’єкта.  

 

Бізнесмени Донеччини сплатили єдиного податку більше на 21 млн грн у 

порівнянні з минулим роком 

 

Суб’єкти господарювання Донеччини, які перебувають на спрощеній системі 

оподаткування, за січень-травень 2020 року сплатили до місцевих бюджетів області 426 млн 

грн єдиного податку, що на 21 млн грн перевищує показник відповідного періоду минулого 

року. 

Лідерами зі сплати єдиного податку продовжують залишатися фізичні особи – 

підприємці. Ними сплачено до місцевих бюджетів 309,7 млн гривень. 

В свою чергу, юридичними особами – платниками єдиного податку перераховано до 

місцевої казни 116,3 млн гривень. У тому числі сільгосптоваровиробниками області – 

платниками 4 групи – спрямовано 65,5 млн грн до місцевих бюджетів. 

Головне управління ДПС у Донецькій області звертає увагу, що єдиний податок у 

повному обсязі зараховується до загального фонду місцевих бюджетів. Саме тому, 

перераховуючи зазначений податок своєчасно та у повному обсязі, підприємці забезпечують 

фінансування поточних потреб і сприяють розвитку своєї громади. 

 

 

 

ГУ ДПС у Донецькій області 
 


