
За січень 2020 року Слов’янсько-Лиманським управлінням 

Головного управління ДПС у Донецькій області надано більше 2 тисяч 

адміністративних послуг 

 

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

Донецькій області є здійснення сервісного обслуговування платників податків. 

Протягом першого місяця 2020 року Слов’янсько-Лиманським управлінням надано 

2124 адміністративні послуги. 

Найбільш запитуваними є: 

- послуги з видачі реєстраційного номера облікової картки платника - 938 послуг, також 

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

здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта – 10 послуг; 

- реєстрація книг обліку розрахункових операцій – 117 послуг; 

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

виплачених доходів та утриманих податків – 516 послуг; 

- реєстрація книг обліку доходів і витрат платникам єдиного податку - 107 послуг; 

- реєстрація платників єдиного податку – 63 послуги; 

- надання витягів з реєстру єдиного податку – 152 послуги. 

 

Нагадуємо, що Центри обслуговування платників знаходяться за адресами: 

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

 

З початку року до бюджету надійшло понад 70 мільйонів гривень єдиного внеску 

У січні 2020 року платниками Слов’янсько-Лиманського управління Головного 

управління ДПС у Донецькій області забезпечено надходження 79,4 млн. грн. єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 

Цей показник перевищує суму сплати єдиного внеску за січень минулого року на 12,1 

відс., або на 8,6 млн. гривень. 

У грудні 2019 року  було забезпечено 108,4млн. грн. ЄСВ, що на 9,6відс, або на 9,5 млн. 

грн. більше показника грудня 2018 року. 

Дотримання податкового законодавства при виплаті заробітної плати та інших доходів 

громадянам контролюється органами ДПС з метою виконання покладених завдань із 

забезпечення реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску для 

забезпечення своєчасного здійснення пенсійних виплат і соціальних допомог. 

 

Від платників Слов’янсько-Лиманського управління до місцевого бюджету надійшло 

понад 90 млн грн податку на доходи фізичних осіб 

 

З початку 2020 року суб’єкти господарювання, які перебувають на обліку в 

Слов’янсько-Лиманському управлінні Головного управління ДПС у Донецькій області, 

сплатили до місцевого бюджету України 95,1 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб, що 

більше аналогічного показника минулого року на 11,8 млн.грн. 

У грудні 2019 року платники податків сплатили до місцевого бюджету 113,6 млн. грн. 

податку на доходи фізичних осіб, що перевищує сплату у грудні 2018 року на 20,0 млн.грн. 

або на 21,4%. 

 

Основні випадки обов’язкового подання податкової декларації про майновий стан 

і доходи 

 



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

звертає увагу, що продовжується деклараційна кампанія 2020. 

Обов’язок подання податкової декларації про майновий стан і доходи у 2020 році 

виникає у фізичних осіб у випадках отримання доходів протягом  2019 року, а саме: 

► від підприємницької діяльності (на загальній системі оподаткування)  (п. 177.5 ст. 

177 Податкового кодексу України (далі – ПКУ)); 

► від провадження незалежної професійної діяльності (п. 178.4 ст. 178 ПКУ); 

► від особи, яка не є податковим агентом (п.п. 168.2.1 п. 168.2 ст. 168 ПКУ); 

► від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або 

користування), якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб’єктом господарювання (п.п. 

164.2.5 п. 164.2 ст. 164 та п.п. 170.1.5 п. 170.1 ст. 170 ПКУ); 

► від операцій з майном відповідно до статей 172 – 173 ПКУ (відчуження майна) (п.п. 

164.2.4 п. 164.2 ст. 164 ПКУ); 

► від операцій з інвестиційними активами (п.п. 17.2.1 п. 170.2 ст. 170 ПКУ); 

► з іноземних джерел (п.п. 168.2.1 п. 168.2 ст. 168 та п.п. 170.11.1 п. 170.1 ст. 170 ПКУ); 

► від успадкування чи отримання в дарунок коштів, майна, майнових або немайнових 

прав від осіб, які не є членами сім’ї першого та другого ступеня споріднення (п. 174.3 ст. 174 

ПКУ); 

► від відчуження рухомого майна за ухвалою суду, згідно з якою прийнято рішення 

про зміну власника та перехід права власності на рухоме майно (п. 173.4 ст. 173 ПКУ); 

► від відчуження нерухомого майна за рішенням суду про зміну власника та перехід 

права власності на нерухоме майно (п. 172.5 ст. 172 ПКУ); 

► у вигляді основної суми боргу (кредиту), прощеного (анульованого) кредитором у 

разі якщо його сума перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку 

на рік), встановленої на 01 січня звітного податкового року, у 2019 – 1 043,25 грн*(п.п. «д» 

п.п. 164.2.17 п. 164.2     ст. 164 ПКУ); 

► у вигляді суми заборгованості, за якою минув строк позовної давності у сумі, що 

перевищує 50 відсотків місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи 

станом на 1 січня звітного податкового року, у 2019 – 960,50 грн** (п.п. 164.2.7 п. 164.2 ст. 164 

ПКУ); 

► у вигляді благодійної допомоги у сумі, що перевищує 500 розмірів мінімальної 

заробітної плати. У 2019 – 2 086 500,00 грн* (п.п. «б» п.п. 170.7.8 п. 170.7 ст. 170 ПКУ); 

► у вигляді цільової благодійної допомоги, не використаної та не поверненої 

благодійнику в строки, визначені законодавством(п.п. 170.7.5 п. 170.7 ст. 170 ПКУ); 

► у вигляді нецільової благодійної допомоги, якщо загальна сума такої допомоги 

перевищує у 2019 році 2690 грн** (п.п. 170.7.3 п. 170.7 ст. 170 ПКУ); 

► від продажу власної продукції тваринництва, якщо сума доходу сукупно за рік 

перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного 

(податкового) року. У 2019 – 208 650 грн* (п.п. 165.1.24 п. 165.1 ст. 165 ПКУ); 

► від продажу власної сільськогосподарської продукції у разі якщо розмір земельних 

ділянок перевищує 2 га (п.п. 165.1.24 п. 165.1 ст. 165 ПКУ); 

► суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) відповідно до умов 

цивільно-правового договору при отриманні зазначених доходів від фізичних осіб – платників 

єдиного податку четвертої групи (п.п. 164.2.2 п. 164.2 ст. 164 ПКУ); 

► з джерелом їх походження в Україні та іноземні доходи, що отримуються іноземцем, 

який у звітному (податковому) році набув статусу резидента України (п.п. 170.10.4 п. 170.10 

ст. 170 ПКУ); 

► інші доходи, крім зазначених у статті 165 ПКУ (п.п. 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 ПКУ). 

 Довідково: 
* мінімальна заробітна плата, встановлена на 01 січня 2019 року –  4 173 гривня; 

** місячний прожитковий мінімум, діючий для працездатної особи станом на 01 січня 

2019 року – 1 921 гривня. 



 

Особливості застосування РРО ФОП – платниками єдиного податку 

 

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

нагадує, що Законом України від 20 вересня 2019 року № 129-IX «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг» підрозділ 

10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України доповнено пунктом 53. 

Відповідно до вищевказаного пункту, до 01 жовтня 2020 року реєстратори 

розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій (далі – РРО 

та/або програмні РРО) не застосовуються платниками єдиного податку другої – четвертої груп 

(фізичними особами – підприємцями (далі – ФОП)) незалежно від обраного виду діяльності, 

обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1 000 000 гривень, крім тих, які 

здійснюють: 

- реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному 

ремонту; 

- реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних 

послуг у сфері охорони здоров’я. 

З 01 жовтня 2020 року до 01 січня 2021 року РРО та/або програмні РРО не 

застосовуються платниками єдиного податку другої – четвертої груп (ФОП), обсяг доходу 

яких протягом календарного року не перевищує 1 000 000 гривень, незалежно від обраного 

виду діяльності, крім тих, які здійснюють: 

- реалізацію товарів (надання послуг) через мережу Інтернет; 

- реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному 

ремонту; 

- реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних 

послуг у сфері охорони здоров’я; 

- реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного 

каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння; 

- роздрібну торгівлю вживаними товарами в магазинах (група 47.79 КВЕД); 

- діяльність ресторанів, кафе, ресторанів швидкого обслуговування, якщо така 

діяльність є іншою, ніж визначена пунктом 11 статті 9 Закону України «Про застосування 

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

- діяльність туристичних агентств, туристичних операторів; 

- діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення (група 55.10 КВЕД); 

- реалізацію текстилю (крім реалізації за готівкові кошти на ринках), деталей та 

приладдя для автотранспортних засобів відповідно до переліку, що затверджується 

Кабінетом Міністрів України. 

При перевищенні платником єдиного податку другої – четвертої груп (ФОП) в 

календарному році обсягу доходу 1 000 000 гривень, застосування РРО та/або програмного 

РРО для такого платника єдиного податку є обов’язковим. Застосування РРО та/або 

програмного РРО починається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за 

виникненням такого перевищення, та продовжується в усіх наступних податкових періодах 

протягом реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного податку. 

 

За використання незадекларованої праці законодавством передбачена 

відповідальність 

 

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

повідомляє, що роботодавець порушує норми Кодексу законів про працю України (далі – 

КЗпП), якщо: 

► не оформив із працівником трудовий договір і не повідомив про його найм органи 

Державної податкової служби; 



► якщо офіційно виплачує лише частину заробітної плати, а решту або всю зарплату – 

у «конверті»; 

► якщо укладено цивільно-правову угоду або договір із працівником, який фактично 

виконує певні трудові функції за посадою на постійному робочому місці і отримує за це 

винагороду на постійній основі; 

► якщо роботодавець здійснює діяльність без реєстрації як юридична, або фізична 

особа – підприємець і при цьому наймає на роботу працівників. 

 

У всіх вищезазначених випадках роботодавцем порушується чинне законодавство про 

працю (далі – КЗпП), а саме: 

◄ здійснюється фактичний допуск до роботи працівників без укладання з ним 

трудового договору (контракту); 

◄ заробітна плата (винагорода) виплачується без нарахування та сплати єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, податків та зборів; 

◄ оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання 

роботи повний робочий час, установлений на підприємстві; 

◄ підміна трудових відносин цивільними – використовується праця працівника без 

укладання з ним трудового договору (контракту). 

Статтею 265 КЗпП за такі порушення передбачено накладення на роботодавців 

штрафних санкцій. 

 

 

Слов’янсько-Лиманське управління 

 

Аудитом Донеччини за перший місяць 2020 року  

донараховано 12 мільйонів гривень  

 

За результатами контрольно-перевірочних заходів у січні 2020 року додатково 

донараховано до державного бюджету 12 млн гривень. З початку року фахівці підрозділів 

управління податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного 

оподаткування ГУ ДПС у Донецькій області провели 46 документальних перевірок, за 

результатами яких до бюджету надійшло 1,6 млн гривень.  

Між іншим, кількість СГ, які на звітну дату знаходяться на обліку та повинні 

сплачувати податки, станом на 01.02.2020 року складає 64,2 тис. суб’єктів господарювання. 

Таким чином, до заходів планового аудиту підпадають тільки підприємства з високим рівнем 

ризиків, і цей принцип для підрозділів аудиту податкової служби Донеччини є і залишається 

ключовим. Адже ГУ ДПС у Донецькій області повністю підтримує та застосовує у своїй 

діяльності курс уряду щодо застосування ризикоорієнтованого підходу при відборі платників 

до перевірок, що надає змоги скоротити кількість перевірок та, таким чином, зменшити тиск 

на бізнес.  

 

Перші 1,5 мільярда у 2020 році отримав зведений бюджет країни  

від бізнесу Донеччини 

 

За перший місяць 2020 року платники податків Донецької області до зведеного 

бюджету країни перерахували 1 мільярд 575 мільйонів гривень, що  на 29,2 мільйонів гривень 

більше, ніж у січні минулого року.  

Основну частку, а саме 58% від загального збору зведеного бюджету, займають 

надходження до місцевих бюджетів Донеччини. Зокрема, кошти, які будуть спрямовані на 

вирішення проблем та розвиток регіону, склали 914,6 млн гривень. У порівнянні з аналогічним 

періодом 2019 року надходження збільшились на 76 млн гривень.  



Зокрема, до Державного бюджету України з початку 2020 року бізнес Донеччини 

спрямував більше 660,3 млн гривень. 

Безперечними лідерами в наповненні бюджетів серед платників податків Донецької 

області залишаються підприємства м. Маріуполя. Ними за січень 2019 року до зведеного 

бюджету країни спрямовано більше півмільярда гривень.  

У Головному управлінні ДПС у Донецькій області звертають увагу платників на 

необхідність своєчасного та в повному обсязі виконання своїх зобов’язань по сплаті податків 

і зборів, адже ці кошти, в першу чергу, йдуть на реалізацію соціально важливих проектів та 

економічний розвиток країни.  

 

Січневий внесок землекористувачів Донеччини  

до місцевих бюджетів склав майже 85 мільйонів гривень  

 

За перший місяць 2020 року місцеві бюджети Донецької області отримали 84,9 млн грн 

плати за землю. Зокрема, від юридичних осіб надійшло 78,7 млн грн, а від фізичних осіб – 

майже 6,2 млн гривень.  

Загалом, у порівнянні з минулорічними показниками, власники та орендарі земельних 

ділянок Донецького регіону у 2020 році спрямували у розпорядження територіальних громад 

додатково 15,6 млн гривень, що надало  змоги місцевій владі спрямувати ці кошти на 

покращення соціально-економічних умов та розвиток громади. 

Цього року у формуванні місцевих бюджетів, за показником найбільших надходжень, 

плата за землю посідає третє місце, пропустивши вперед податок на доходи фізичних осіб та 

єдиний податок.  

Нагадуємо, плата за землю – це обов`язковий платіж у складі податку на майно, що 

справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і 

комунальної власності. Базовим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік. Він 

починається з 01 січня і закінчується 31 грудня того ж року. Граничний термін подання 

декларації за 2020 рік – 20 лютого 2020 року.  

Зазначаємо, що платник податку має право обрати місячний звітний період та надавати 

декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним. При цьому річну 

декларацію надавати вже не потрібно.  

 

За результатами перевірок у сфері застосування РРО  

застосовано штрафів майже на 200 тис. гривень  

 

На сьогодні питання контролю за суб’єктами господарювання, які здійснюють 

розрахунки в готівковій та безготівковій формі з використанням реєстраторів розрахункових 

операцій, є надзвичайно актуальним. Тому підрозділи аудиту ГУ ДПС у Донецькій області 

максимально ретельно підходять до цього питання, адже у регіоні здійснюють такі розрахунки 

майже 9,7 тис. господарських одиниць, а річний обсяг із застосуванням РРО за минулий рік 

склав 10,7 мільярдів гривень.  

За перший місяць 2020 року співробітниками підрозділу фактичних перевірок, 

контролю за готівковими операціями управління податкових перевірок, трансфертного 

ціноутворення та міжнародного оподаткування  області проведено 30 перевірок щодо 

контролю за здійсненням розрахункових операцій, за результатами яких застосовано 

узгоджених фінансових санкцій на 197 тис. грн, до бюджету надійшло 113 тис. гривень.  

Податкова Донеччини нагадує, що наразі триває тестування першого релізу 

безкоштовного додатку «пРРОсто», розробленого Державною податковою службою спільно з 

Офісом ефективного регулювання (BRDO), який йде на зміну допотопним касовим апаратам.  

Додаток працює поки що тільки в режимі “онлайн”. Програмне рішення для смартфонів 

та планшетів з операційними системами Android та iOS  вже доступне для зареєстрованих 



тестувальників. А незабаром додаток буде доступний для завантаження з Google Playmarket та 

App Store без додаткових запитів.  

 

Більше 600 мільйонів гривень єдиного внеску сплатили у січні 

роботодавці Донеччини  

 

З початку 2020 року роботодавці Донецької області перерахували 604,2 млн гривень 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Сплачена цьогоріч 

сума майже на 40 млн грн перевищує січневий внесок страхувальників Донеччини у 2019 році.  

Із загальної суми перерахованого єдиного внеску найбільші суми забезпечили 

страхувальники м. Маріуполя – 180,6 млн грн, роботодавці м. Краматорськ перерахували 84,7 

млн грн, м. Слов’янськ – 79,4 млн грн, а платники м. Покровськ та Покровського району 

сплатили 62,8 млн гривень. 

Нагадуємо, з 1 січня 2020 року законодавством встановлено розмір мінімальної 

заробітної плати 4173 гривень. Таким чином, мінімальний місячний розмір єдиного 

соціального внеску складає 1 039,06 гривень (4723 х 22%), мінімальна сума єдиного внеску у 

розрахунку на квартал у 2020 році становить 3 117,18 гривень (1039,06 х 3 місяці), а 

максимальна величина бази нарахування єдиного внеску на 2020 рік – 70 845,00 грн (4723 х 

15).  

Шановні роботодавці! Звертаємо вашу увагу - відповідально ставлячись до трудового 

законодавства та оформляючи належним чином трудові відносини зі своїми працівниками, ви 

не наражаєтеся на чималі штрафи. Варто не забувати, що виплата заробітної плати без сплати 

встановлених податків є грубим порушенням Законів України та передбачає адміністративну 

і кримінальну відповідальність.  
  

 

 

ГУ ДПС у Донецькій області 
 


