
Підсумки роботи Слов’янсько-Лиманського управління Головного управління ДПС у 

Донецькій області  

за  чотири місяці 2020 року 

 

За січень-квітень 2020 року Слов’янсько-Лиманським управлінням Головного 

управління ДПС у Донецькій області мобілізовано до Зведеного бюджету України 647,7млн 

грн, що в порівнянні з відповідним періодом 2019 року на 160,0млн грн більше. Зокрема, 

протягом чотирьох місяців 2020 року підприємства сплатили до загального фонду Державного 

бюджету 270,0 млн гривень. Основними джерелами наповнення державного бюджету є 

податок на додану вартість, якого сплачено 93,2млн гривень, податок на доходи фiзичних осiб 

– 95,6 млн грн, податок на прибуток – 21,6 млн грн, військовий збір – 22,8млн грн та ін.  

Платники за січень-квітень 2020 року перерахували до місцевих бюджетів 377,7 млн 

грн податків, зборів, платежів, що в порівнянні з 2019 роком більше на 74,1 млн грн або на 

24,4 відсотків. Основними джерелами наповнення місцевих бюджетів є податок на доходи 

фізичних осіб 262,4 млн грн, плата за землю 31,8 млн гривень, єдиний податок 41,9 млн грн. 

 

За січень-квітень 2020 року Слов’янсько-Лиманським управлінням 

Головного управління ДПС у Донецькій області надано більше 7 тисяч 

адміністративних послуг 

 

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

Донецькій області є здійснення сервісного обслуговування платників податків. 

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

надано 7322 адміністративних послуг. 

Найбільш запитуваними є: 

- послуги з видачі реєстраційного номера облікової картки платника - 2444 послуг, 

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

права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта – 23 послуги; 

- реєстрація книг обліку розрахункових операцій – 377 послуг; 

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

виплачених доходів та утриманих податків – 2413 послуг; 

- реєстрація книг обліку доходів і витрат платникам єдиного податку - 301 послуга; 

- реєстрація платників єдиного податку – 328 послуг; 

- надання витягів з реєстру єдиного податку – 622 послуги. 

 

Нагадуємо, що Центри обслуговування платників знаходяться за адресами: 

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

 

Деклараційна кампанія 2020 року: граничний строк сплати податкових 

зобов’язань перенесено 

 

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

нагадує, що у 2020 році кампанія декларування доходів, отриманих громадянами у 2019 році, 

триває до 01 липня 2020 року. 

Звертаємо увагу, що граничний строк сплати податкових зобов’язань, визначених у 

податковій декларації про майновий стан і доходи (далі – Декларація) у 2020 році відповідно 

до Закону України від 17 березня 2020 року   № 533-ІХ «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період 

здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної 

хвороби (COVID-19)» перенесено до 01 жовтня 2020 року. 



Фізична особа – платник податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО), яка 

зобов’язана подати Декларацію, визначити та сплатити свої податкові зобов’язання, сплачує 

їх за кодами бюджетної класифікації: 

«11010500» – «ПДФО, що сплачується фізичними особами за результатами річного 

декларування»; 

«11011001» – «військовий збір, що сплачується за результатами декларування». 

Платники ПДФО – фізичні особи, які відповідно до розділу IV Податкового кодексу 

України зобов’язані сплатити ПДФО, але звільнені від подання Декларації (у разі 

нотаріального посвідчення договорів та/або у разі видачі свідоцтв про право на спадщину 

тощо) сплачують платежі за кодами : 

«11010501» – «ПДФО, що сплачується фізичними особами, які не підлягають 

обов’язковому декларуванню»; 

«11011000» – «військовий збір». 

Інформація про реквізити банківських рахунків для сплати податків відповідно до 

адміністративно-територіального устрою України оприлюднена на офіційному вебпорталі 

ДПС у рубриці «Бюджетні рахунки» (tax.gov.ua/byudjetni-rahunki). 

 

Трудовий договір – основа легальних трудових відносин 

 

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

звертає увагу роботодавців та найманих працівників на наступне. 

Відповідно до ст. 21 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) трудовий 

договір – це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або 

уповноваженим ним органом чи фізичною особою. 

Працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, та 

дотримуватись внутрішнього трудового розпорядку, а власник підприємства, установи, 

організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати 

працівникові заробітну плату й забезпечувати умови праці, передбачені законодавством про 

працю, колективним договором і угодою сторін. 

Трудовий договір відповідно до ст. 23 КЗпП може бути безстроковим, що укладається 

на невизначений термін. Може укладатись на визначений термін, встановлений за 

погодженням сторін, або укладатись на час виконання певної роботи. Тобто норми зазначеної 

статті визначають терміни трудового договору. 

Строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть 

бути встановленими на невизначений термін з урахуванням характеру наступної роботи, умов 

її виконання або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими 

актами. 

Згідно з частиною 2 ст. 23 КЗпП можливість встановлення законодавчими актами 

випадків, коли допускається укладення строкових трудових договорів, не обмежена. Так, 

відповідно до ст. 7 КЗпП передбачена можливість укладення строкового трудового договору 

з тимчасовими та сезонними працівниками; суддями, сільським, селищним, міським головою 

тощо. 

Статтею 23 КЗпП визначено також випадок укладення трудового договору на термін, 

що пов’язаний з інтересами працівника. В заяві про прийняття на роботу бажано вказати 

обставини, що спонукають працівника найматись на роботу за строковим трудовим 

договором. 

Нормами статті 391 КЗпП визначено, якщо після закінчення строку трудового договору 

(пункти 2 і 3 ст. 23 КЗпП) трудові відносини фактично тривають і жодна із сторін не вимагає 

їх припинення, дія цього договору вважається продовженою на невизначений строк. 

Крім того, якщо трудові договори були переукладені один чи декілька разів, за 

винятком випадків, передбачених частиною другою ст. 23 КЗпП, то такі договори вважаються 

такими, що укладені на невизначений строк. 



 

Заповнення таблиці даних платника ПДВ, що подається у разі зупинення 

реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН 

 

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

інформує, що відповідно до п. 2 Порядку зупинення реєстрації податкової 

накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого 

постановою 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 – Порядок), Таблиця даних платника податку – 

зведена інформація, що подається платником ПДВ до контролюючого органу, щодо кодів 

видів економічної діяльності платника податку згідно з Класифікатором видів економічної 

діяльності, кодів товарів згідно з УКТЗЕД та/або кодів послуг згідно з Державним 

класифікатором продукції та послуг, що постачаються та/або придбаваються (отримуються) 

платником ПДВ, ввозяться на митну територію України. 

Згідно з п. 13 Порядку у Таблиці даних платника податку (далі – Таблиця) 

зазначаються: 

● види економічної діяльності відповідно до КВЕД ДК 009:2010; 

● коди товарів згідно з УКТ ЗЕД, що постачаються та/або придбаваються 

(отримуються) платником ПДВ, ввозяться на митну територію України; 

● коди послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг        ДК 016:2010 

(далі – ДКПП), що постачаються та/або придбаваються (отримуються) платником ПДВ, 

ввозяться на митну територію України. 

Одночасне заповнення граф щодо придбання (отримання) і постачання/надання 

товарів/послуг в одному рядку Таблиці не допускається. 

Коди послуг згідно з ДКПП у Таблиці мають містити від 5 до 14 символів. 

Після подання Таблиці, надалі при складанні податкових накладних/розрахунків 

коригувань (далі – ПН/РК), коди товарів згідно з УКТ ЗЕД або коди послуг згідно з ДКПП 

мають вказуватися на рівні тих знаків (цифр), які зазначені в поданій Таблиці. Якщо в Таблиці 

коди будуть вказані на рівні 4 перших цифр, а в ПН/РК – на рівні 12 цифр, то реєстрація такої 

ПН/РК може бути зупинена (наприклад, код «33.12» і код «33.12.24-00.00» не ідентичні і 

розуміються як різні коди). 

Отримання попередньої оплати за товари, постачання яких ще не відбулося, не 

позбавляє платника ПДВ права навести у Таблиці інформацію щодо товарів відносно яких 

вона отримана. 

Згідно з п. 14 Порядку Таблиця подається з поясненням, в якому зазначається вид 

діяльності, з посиланням на податкову та іншу звітність платника ПДВ. 

Платник податків має право подати Таблицю без наявності факту зупинення реєстрації 

ПН/РК в ЄРПН. 

 

Ключові новації у сфері застосуванні РРО 

 

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

звертає увагу платників податків на ключові новації законів «Про внесення змін до Закону 

України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, 

громадського харчування та послуг» щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг» та 

«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків в сфері 

торгівлі і послуг» (закони № 128-IX та № 129-IX від 20.09.2019). 

РРО не потрібно використовувати спрощенцям 1 групи (річний дохід до 1 000 000 грн), 

а також фізичним особам, які продають на ринку власні вживані речі або продукти власного 

підсобного господарства. 



Нові закони про РРО відкрили можливість використовувати замість традиційних 

спеціальні програми призначені, для реєстрації розрахункових операцій. Таку програму можна 

буде встановити на будь-який гаджет, у тому числі і на смартфон. При цьому закон прямо 

зобов’язує контролюючий орган забезпечити безкоштовне програмне рішення для 

використання суб’єктом господарювання. Тобто, безкоштовним буде не тільки скачування 

самої програми, але і її підтримка. 

Використовувати програмні РРО можна буде з 01 серпня 2020 року. 

З 1 січня 2021 року використання РРО буде обов'язковим для окремих видів діяльності 

і з 1 квітня 2021 року для фізичних осіб платників єдиного податку 2, 3, 4 груп незалежно від 

видів діяльності. 

 

 

Слов’янсько-Лиманське управління 

  

Податковою Донеччини встановлено факти правопорушень на майже 7 

мільярдів гривень завданих бюджету збитків 

 

З початку року управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним 

шляхом, ГУ ДПС у Донецькій області було складено 41 матеріал по виявленим фінансовим 

операціям, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом. 

Протягом січня-квітня 2020 року податківцями було виявлено цілу низку різноманітних 

злочинів з ознаками кримінальних правопорушень. Так, за ст. 209 Кримінального кодексу 

«легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» складено 2 матеріали, сума 

виявлених легалізованих доходів по яким склала 44 млн гривень. За предикатними злочинами 

«суспільно небезпечні протиправні діяння, що передували легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом» - 40 матеріалів з загальною сумою встановлених збитків 6,9 

млрд гривень. За іншими злочинами – 3 матеріали на суму нанесених збитків 6,1 млн гривень. 

Усі матеріали були передані до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно 

з Кримінальним кодексом України. За результатами їх розгляду  10 матеріалів приєднано до 

кримінальних проваджень та 6 матеріалів обліковано в Єдиному реєстрі досудових 

розслідувань.  

 

Сфера ліцензування підакцизної продукції під особливим контролем 

 

За інформацією управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів 

на Донеччині загальна кількість діючих ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними 

напоями та тютюновими виробами становить більше 8,0 тис. ліцензій. 

За 4 місяці поточного року місцеві бюджети Донецького регіону поповнилися 11,2 млн 

грн надходжень за рахунок плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними 

напоями та тютюновими виробами, що більше на 0,2 млн грн минулорічних показників. 

На жаль, є ще непоодинокі випадки нехтування деякими «підприємливими» 

торговцями правилами ліцензування роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що наражає на 

небезпеку здоров’я пересічних громадян. Тож, з метою недопущення порушень в сфері обігу 

алкогольних напоїв та тютюнових виробів та захисту здоров’я громадян фахівці податкової 

служби Донеччини постійно проводять контрольно-перевірочні заходи, спрямовані на 

зменшення тіньового обігу таких товарів.  

За результатами фактичних перевірок станом на 01.05.2020 року донараховано 

штрафних санкцій на суму 6 млн гривень. Середній показник на 1 перевірку складає 67,3 тис. 

гривень. Звертаємо увагу, що лише за наявності відповідної ліцензії можна провадити 

торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами – штрафні санкції за ці порушення 

складають 200% вартості отриманої партії товару, але не менше 17 тисяч гривень. 



Крім того, деякі безвідповідальні продавці ще й продають алкогольні напої та тютюнові 

вироби неповнолітнім. Податкова Донеччини нагадує суб`єктам господарювання, що їх 

легковажне ставлення до заборони продажу таких виробів особам, які не досягли 18 років, не 

тільки веде до чималих штрафів – водночас у такого підприємця анулюється ліцензія на 

продаж алкогольних та тютюнових виробів. З початку 2020 року до 41 суб`єкта 

господарювання з цього питання були застосовані фінансові санкції на суму 278,8 тис. 

гривень. 

Податкова Донеччини нагадує –зараз кожен пересічний громадянин може 

поскаржитися на порушення з боку суб’єктів господарювання при продажу алкогольної чи 

тютюнової продукції за допомогою оновленого мобільного додатку «Legal ZrPlat», який було 

доповнено новими вкладками: «Поскаржитись на порушення законодавства у сфері 

підакцизних товарів (бензин, дизельне паливо, скраплений газ)» та «Поскаржитись на 

порушення законодавства у сфері підакцизних товарів (тютюнові та алкогольні вироби)». За 

допомогою додатку можна викласти суть скарги, вказавши назву компанії і особисті дані, або 

поскаржитися анонімно. Мобільний додаток «Legal ZrPlat» можна завантажити на телефон 

засобами Play Market 

(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.solidpack.legalzrplat)  або App Store 

(https://apps.apple.com/us/app/legal-zrplat/id1490703512?ls=1). 

 

Більше 700 тис гривень надійшло до місцевих бюджетів Донеччини від 

ліцензування пального 

 

Новий вид ліцензування у 2020 році – плата за ліцензії на право оптової, роздрібної 

торгівлі пальним та зберігання пального – вже збагатив місцеві кошики Донеччини на 703,5 

тис. гривень.  

Нагадаємо – Законом України від 30.03.2020 року №540-IX «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та 

економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)» 

передбачено ряд введень в частині застосування штрафних санкцій та проведення 

документальних і фактичних перевірок. 

Так, Законом розширено перелік порушень податкового законодавства, за які в період 

з 1 березня по 31 травня 2020 року будуть застосовуватися штрафні санкції. Даний перелік 

доповнено порушеннями вимог законодавства в частині: обліку, виробництва, зберігання та 

транспортування пального, спирту етилового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, 

цільового використання пального, спирту етилового платниками податків, обладнання 

акцизних складів витратомірами-лічильниками та/або рівномірами-лічильниками і здійснення 

функцій, визначених законодавством у сфері виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв 

і тютюнових виробів, пального, а також здійснення суб'єктами господарювання операцій з 

реалізації пального або спирту етилового без реєстрації таких суб'єктів платниками акцизного 

податку. 

Податкова Донеччини інформує – долучитися до боротьби з нелегальним обігом 

пального та спирту зараз може і пересічний громадянин. Так, за допомогою нового 

електронного сервісу ДПС «Перелік транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт 

етиловий» не лише співробітники уповноважених органів державної влади, але й пересічні 

громадяни зможуть перевіряти, чи законно транспортні засоби перевізників здійснюють 

переміщення пального або спирту етилового. На сьогодні цей пілотний проект працює у 

тестовому режимі за наступним посиланням https://cabinet.tax.gov.ua/registers/vehicles.  

 

Власники нерухомості Донеччини поповнили місцеві кошики на майже 33 

мільйона гривень 

 



За чотири місяці 2020 року місцеві бюджети Донецької області отримали 32,9 млн грн 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. 

Безперечними лідерами зі сплати податку на Донеччині залишаються власники 

нерухомості м. Маріуполя, які забезпечили надходження 12 млн гривень.  

Загалом, з початку року юридичні особи – платники податку на нерухоме майно по 

Донецькій області вже сплатили 27,2 млн гривень.  

Щодо фізичних осіб – власників нерухомості, то за січень-квітень поточного року вони 

перерахували податку на нерухоме майно на 25,6%   більше, ніж за відповідний період 

минулого року, сплативши майже 5,7 млн гривень.  

Нагадуємо, що базою оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі 

його часток.  

Податковим кодексом передбачено пільги із сплати цього податку шляхом зменшення 

бази оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що 

перебувають у власності фізичної особи платника податку, для квартири/квартир незалежно 

від їх кількості – на 60 кв. метрів; для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості 

– на 120 кв. метрів; для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток – 

на 180 кв. метрів. Але така пільга не застосовується у разі надання об’єкта житлової 

нерухомості в оренду.  

 

 

ГУ ДПС у Донецькій області 
 


