
За два місяці 2020 року Слов’янсько-Лиманським управлінням 

Головного управління ДПС у Донецькій області надано майже 5 тисяч 

адміністративних послуг 

 

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

Донецькій області є здійснення сервісного обслуговування платників податків. 

Протягом перших двох місяців 2020 року Слов’янсько-Лиманським управлінням 

надано 4994 адміністративні послуги. 

Найбільш запитуваними є: 

- послуги з видачі реєстраційного номера облікової картки платника - 1886 послуг, 

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

права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта – 22 послуги; 

- реєстрація книг обліку розрахункових операцій – 220 послуг; 

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

виплачених доходів та утриманих податків – 1695 послуг; 

- реєстрація книг обліку доходів і витрат платникам єдиного податку - 233 послуг; 

- реєстрація платників єдиного податку – 174 послуги; 

- надання витягів з реєстру єдиного податку – 336 послуг. 

 

Нагадуємо, що Центри обслуговування платників знаходяться за адресами: 

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

 

Сплачуйте податки на нові рахунки 

 

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

нагадує, що з 01.01.2020року змінилися реквізити рахунків за стандартом IBAN (міжнародний 

номер банківського рахунку) для зарахування надходжень до державного та місцевих 

бюджетів. 

Платежі, що сплачуються на рахунки, які діяли до 01.01.2020, до державного та 

місцевих бюджетів не зараховуються. 

Нагадуємо про необхідність спрямування платежів виключно на нові рахунки, що 

почали діяти з 01.01.2020 року та реквізити яких розміщені на офіційному субсайті 

«Територіальні органи ДПС у Донецькій області» в розділі «Бюджетні рахунки». 

 

Отримані доходи від індивідуальної адвокатської діяльності необхідно 

задекларувати 

 

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

звертає увагу на наступне. 

Адвокат, у разі отримання протягом 2019 року доходів від індивідуальної адвокатської 

діяльності, зобов’язаний подати до 01 травня 2020 року до контролюючого органу за місцем 

проживання декларацію про майновий стан і доходи за 2019 рік, а також сплатити податок на 

доходи фізичних осіб за ставкою 18 % та військовий збір за ставкою 1,5 % – до 01 серпня 2020 

року. 

У разі отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю адвокат 

може здійснювати адвокатську діяльність індивідуально або в організаційно-правових формах 

адвокатського бюро чи адвокатського об’єднання (пункт 3 статті 4 Законом України від 05 

липня 2012 року № 5076-VI «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» із змінами). 

Відповідно до пункту 178.1 статті 178 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) 

адвокати, які мають намір здійснювати адвокатську діяльність індивідуально, зобов’язані 

стати на облік у контролюючих органах за місцем свого постійного проживання як 

самозайняті особи та отримати довідку про взяття на облік згідно зі статтею 65 ПКУ. 



Інформація розміщена на офіційному вебпорталі ДПС України за 

посиланням: https://tax.gov.ua/nove-pro-podatki--novini-/411178.html 

 

Новації у застосуванні РРО: режим офлайн може тривати не більше 36 годин! 

 

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

нагадує, що з 19.04.2020 наберуть чинності норми ст. 5 Закону України «Про застосування 

реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» 

(далі – Закон про РРО) з урахуванням змін, внесених Законом України від 20 вересня 2019 

року № 128-ХІ «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів 

розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших 

законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг». 

Відповідно до ст. 5 Закону про РРО на період відсутності зв’язку між програмним 

реєстратором розрахункових операцій (далі – 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 якою формою (формат, розмір) подаються письмові пояснення/скарга на 

рішення комісії у разі зупинення реєстрації податкової накладної в ЄРПН? 

 



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

нагадує, що 01.02.2020 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 11 грудня 

2019 року № 1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової 

накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» (далі – 

Постанова № 1165). 

Письмові пояснення/скарги на рішення комісії та копії документів при зупиненні 

реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових 

накладних подаються до контролюючого органу в електронному вигляді у форматі XML за 

наступними формами: 

► Повідомлення про подання пояснень та копій документів щодо податкових 

накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено (код форми J/F13126) (далі 

– Повідомлення 1); 

► Скарга щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку 

коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (код форми J/F13132) (далі – Скарга). 

До Повідомлення 1/Скарги можна додати необхідну кількість документів довільного 

формату (код форми J/F13601), до яких можна завантажити копії необхідних підтверджуючих 

документів у форматі PDF, PNG або JPG. 

Кількість документів довільного формату, що додаються до Повідомлення 1, не 

обмежена. 

Кількість документів довільного формату, що додаються до Скарги, не повинна 

перевищувати 100 штук. 

Розмір вкладень (у форматі PDF, PNG або JPG) до документів довільного формату не 

повинен перевищувати 2 Мб. 

Крім того, Порядком зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку 

коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженим Постановою № 1165, 

передбачена можливість подання платником ПДВ, якого включено до переліку платників, які 

відповідають критеріям ризиковості платника ПДВ, інформації та копій документів, що 

свідчать про невідповідність платника ПДВ критеріям ризиковості платника ПДВ. 

Зазначена інформація подається до контролюючого органу в електронному вигляді у 

форматі XML за формою «Повідомлення про подання інформації та копій документів щодо 

невідповідності платника податку критеріям ризиковості платника податку (код форми 

J(F)13149)» (далі – Повідомлення 2). 

До Повідомлення 2 можна додати необхідну кількість документів довільного формату 

(код форми J/F13601), до яких можна завантажити копії документів щодо невідповідності 

платника ПДВ критеріям ризиковості платника ПДВ у форматі PDF, PNG або JPG. 

Кількість документів довільного формату, що додаються до Повідомлення 2, не 

повинна перевищувати 100 штук. 

Розмір вкладень (у форматі PDF, PNG або JPG) до документів довільного формату не 

повинен перевищувати 2 Мб. 

 

Як з’ясувати користувачу Електронного кабінету достовірну інформацію щодо 

стану розрахунків з бюджетом 

 

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

інформує до якого органу ДПС може звернутись платник податків, якщо він вважає, що в меню 

«Стан розрахунків з бюджетом» приватної частини Електронного кабінету відображена 

недостовірна інформація за податками, зборами та єдиним внеском на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування (задвоєння оплати/нарахування, переплата/недоплата). 

У випадку, коли платник податків вважає, що в меню «Стан розрахунків з бюджетом» 

приватної частини Електронного кабінету відображена недостовірна інформація за податками, 

зборами та єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – 

ЄСВ) (задвоєння оплати/нарахування, переплата/недоплата), платник може надіслати запит до 



органу ДПС за основним (неосновним) місцем обліку щодо звірки стану розрахунків з 

державним та місцевим бюджетами за податками, зборами, цільовими фондами за ЄСВ у 

довільній формі через меню «Листування з ДПС» приватної частини Електронного кабінету з 

копією зображення відповідної інформації на екрані монітора, отриманою за допомогою 

клавіші PrintScreen на комп’ютерній клавіатурі, та даними платника щодо такого стану з 

підтверджуючими документами (у разі їх наявності) або звернутися до органу ДПС за 

основним (неосновним) місцем обліку. 

 

 

Слов’янсько-Лиманське управління 

  

  

З початку року аудитом Донеччини виявлено порушень податкового 

законодавства більше 60 мільйонів гривень  

 

Податкова Донеччини змінюється та стає справжнім партнером для бізнесу. Одне з 

головних завдань #НоваПодаткова – це відкритий діалог з платниками податків і створення 

для всіх без винятку платників рівних умов для ведення діяльності. Крім того, у поточному 

році також продовжено курс на скорочення кількості перевірок платників для 

документального підтвердження ризиків у їх діяльності.  

Таким чином, підтримується курс Уряду щодо зменшення контролю за сумлінними 

платниками та концентрації на найбільш ризикових, а фокус уваги з кількості перевірок 

переміщується на їх якість. 

За результатами контрольно-перевірочних заходів за січень-лютий  2020 року 

додатково донараховано до державного бюджету 61,1 млн гривень. З початку року фахівці 

управління податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного 

оподаткування ГУ ДПС у Донецькій області провели 146 документальних перевірок, за  

результатами яких до бюджету надійшло 10,1 млн гривень. 

Крім того, в ході перевірок зменшено від’ємне значення об’єкта оподаткування 

податком на прибуток на 5,6 млн грн, що упередило несплату податку на прибуток у 

майбутньому на 1,0 млн гривень. 

 

Донеччина: під час перевірок упереджено більше мільярду гривень збитків 

державі   

 

Податкова Донеччини продовжує боротьбу з підприємливими махінаторами, успішно 

руйнуючи злочині схеми. У бюджеті залишились мільярди гривень, які могли б опинитися у 

кишенях шахраїв. 

За січень-лютий 2020 року фахівцями управління боротьби з відмиванням доходів, 

одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Донецькій області виявлено фінансові операції, 

пов`язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, на загальну суму 36 млн грн 

та збитки за предикатними злочинами на суму 1210,4 млн гривень. 

Серед виявлених порушень з ознаками кримінальних злочинів «лідирують» предикатні 

злочини, такі як привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання 

службовим становищем, ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), 

службове підроблення тощо. 

Усі матеріали по проведених перевіркам передані до правоохоронних органів для 

прийняття рішення згідно з Кримінальним Кодексом України.  

За результатами розгляду переданих матеріалів 9 матеріалів приєднано до 

кримінальних проваджень, 1 кримінальне правопорушення у сфері державних закупівель на 

суму 3,9 млн гривень обліковано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань. 

 



Вже 20 мільйонерів на Донеччині задекларували свої доходи  

 

З початку деклараційної кампанії про свої минулорічні доходи вже прозвітували більше 

3 тисяч громадян Донеччини. З них 20 громадян задекларували доходи на суму, що перевищує 

1 млн гривень.  Загальна сума задекларованих за 2019 рік доходів склала 283,6 млн грн, що 

більше, ніж вдвічі  перевищує показники минулого року.  

За попередніми результатами цьогорічної кампанії декларування доходів громадян до 

сплати в бюджет декларантами нараховано 11,7 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 

1,8 млн грн військового збору. Протягом двох місяців 2020 року мешканцями Донецької 

області вже сплачено до бюджету 2,2 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 0,5 млн грн 

військового збору.  

Найактивніше про свої доходи за 2019 рік звітують ті, хто отримав дохід від продажу 

нерухомості – 628 декларацій, спадщину – 551 декларація, отримував доходи від надання 

нерухомості в оренду – 52 декларації.  

Окрім того, вже 121 декларант звернувся до податкової служби  Донеччини за 

податковою знижкою. Звертаємо увагу, що реалізувати своє право на отримання податкової 

знижки громадяни можуть впродовж всього поточного року.  

Головне управління ДПС у Донецькій області нагадує, що останній день подання 

декларації за 2019 рік для громадян та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність – 

30 квітня 2020 року.  

 

 

 

ГУ ДПС у Донецькій області 
 


