
ОГОЛОШЕННЯ 
 

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

повідомляє, що 22 жовтня 2019 року відбудеться сеанс телефонного зв’язку „гаряча лінія” із 

начальником відділу по роботі з боргом Мацукою Ольгою Несторівною на тему: «Погашення 

податкового боргу».  

  Сеанс відбудеться з 10-00 до 13-00 та з 14-00 до 18-00 години за телефоном 2-04-05. 

 

З 1 січня 2020 року змінюється форма податкової декларації про майновий стан і 

доходи 

 

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

звертає увагу на наступне. 

ДПС України на головній сторінці офіційного вебпорталу за посиланням 

https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/394003.html повідомила, що з 01 січня 2020 року платники 

податків подаватимуть декларацію про майновий стан і доходи за новою формою. Відповідні 

зміни до форми податкової декларації внесені наказом Міністерства фінансів України від 

25.04.2019 № 177 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 

2015 року  № 859». 

Нова форма податкової декларації від діючої відрізняється деякими особливостями, а 

саме: 

► доповнено рядок 8 декларації «категорія платника» новим критерієм «особа, яка 

заявляє право на податкову знижку», який застосовується для громадян, які декларують право 

на податкову знижку; 

► розрахунок суми податку на доходи фізичних осіб, на яку зменшуються податкові 

зобов’язання при використанні права на податкову знижку, виокремлено у додаток Ф3; 

► в декларації у розділі ІІ «доходи, які включаються до загального оподатковуваного 

доходу» додатково виокремлено доходи «нарахований (виплачений, наданий) у формі 

винагород та інших виплат відповідно до умов цивільно-правового характеру» та «дохід, 

отриманий від фізичної особи – орендаря, який не є податковим агентом фізичної особи – 

орендодавця, від надання в оренду (суборенду, емфітевзіс) земельних ділянок, земельних 

часток (паїв), виділених або не виділених у натурі (на місцевості), які розташовані за 

місцезнаходженням, відмінним від податкової адреси орендодавця». 

Нагадуємо, що з 01.01.2019 сплата податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) з 

доходів від надання в оренду (суборенду, емфітевзіс) земельних ділянок, земельних часток 

(паїв), виділених або не виділених у натурі (на місцевості), здійснюється відповідно до 

Податкового кодексу України (далі – ПКУ) та Бюджетного кодексу України за 

місцезнаходженням таких земельних ділянок (часток, паїв), у зв’язку із чим в новій формі 

декларації передбачені деякі зміни у порядку розрахунку податкових зобов’язань з ПДФО. 

У той же час акцентуємо увагу, що податкові зобов’язання по військовому збору з 

доходів, отриманих від фізичної особи – орендаря, який не є податковим агентом фізичної 

особи – орендодавця, від надання в оренду (суборенду, емфітевзіс) земельних ділянок, 

земельних часток (паїв) відповідно до вимог ПКУ визначаються в податковій декларації. При 

цьому сплата таких зобов’язань з військового збору здійснюється за податковою адресою. 

 

Платникам податку на прибуток підприємств про граничний строк подання 

фінансової звітності за ІІІ квартал 2019 року 

 

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

нагадує, що  відповідно до п. 46.2 ст. 46 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) платник 

податку на прибуток підприємств подає разом з відповідною податковою декларацією 

квартальну або річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової 



декларації з урахуванням вимог ст. 137 ПКУ. При цьому фінансова звітність є додатком до 

податкової декларації з податку на прибуток та її невід’ємною частиною. 

З метою належного декларування податку на прибуток за три квартали 2019 року 

підприємства подають декларацію та форми фінансової звітності у строки, встановлені п.п. 

49.18.2 п. 49.18 ст. 49 ПКУ, а саме: протягом 40 календарних днів, що настають за останнім 

календарним днем звітного податкового кварталу. 

Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або 

святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що 

настає за вихідним або святковим днем (п. 49.20 ст. 49 ПКУ). 

З урахуванням вищевикладеного, останній день подання податкової декларації з 

податку на прибуток підприємств за три квартали 2019 року – 11 листопада 2019 року. Отже, 

і фінансова звітність, яка є додатком до податкової декларації з податку на прибуток 

підприємств і її невід’ємною частиною, такими платниками подається до органів ДПС не 

пізніше 11 листопада поточного року. 

 

Платникам ПДВ необхідно реєструвати податкові накладні у строки, визначені 

Податковим кодексом України 

 

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

повідомляє, що реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до 

податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних повинна здійснюватися з 

урахуванням граничних строків, визначених п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу України 

(далі – ПКУ), а саме: 

► для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, 

складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця, – до останнього дня 

(включно) календарного місяця, в якому вони складені; 

► для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, 

складених з 16 по останній календарний день (включно) календарного місяця, – до 15 

календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони 

складені; 

► для розрахунків коригування, складених постачальником товарів/послуг до 

податкової накладної, що складена на отримувача – платника ПДВ, в яких передбачається 

зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, – протягом 15 

календарних днів з дня отримання такого розрахунку коригування до податкової накладної 

отримувачем (покупцем). 

У разі порушення таких строків застосовуються штрафні санкції згідно з ПКУ. 

Платник ПДВ має право зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних 

податкову накладну та/або розрахунок коригування, складені починаючи з 1 липня 2015 року, 

в яких загальна сума ПДВ не перевищує суму, обчислену відповідно до  п. 200¹.3 ст. 200¹ПКУ. 

Якщо сума, визначена відповідно до п. 200¹.3 ст. 200¹ПКУ, є меншою, ніж сума ПДВ в 

податковій накладній та/або розрахунок коригування, які платник повинен зареєструвати в 

Єдиному реєстрі податкових накладних, то платник зобов’язаний перерахувати потрібну суму 

коштів із свого поточного рахунку на свій рахунок в системі електронного адміністрування 

ПДВ. 

 

Звітуємо про об’єкти оподаткування за формою № 20-ОПП 

 

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

повідомляє, що платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих 

органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, 

місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) 



їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які 

пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку). 

Об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням – це майно та дії, у 

зв’язку з якими у платника податків виникають обов’язки щодо сплати податків та зборів. 

Платники зобов’язані повідомляти про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з 

оподаткуванням, контролюючі органи за основним місцем обліку згідно з порядком обліку 

платників податків, тобто надавати форму № 20-ОПП. Повідомлення за формою № 20-ОПП 

потрібно подати до ДФС за основним місцем обліку платника податків протягом 10 робочих 

днів після його реєстрації, створення чи відкриття. 

Нагадуємо, що через неподання ф. №20-ОПП неможливо зареєструвати РРО на 

господарську одиницю, а також не приймаються заявки на переміщення пального або спирту 

етилового транспортними засобами, на які не подано ф. №20-ОПП. 

Звертаємо увагу! ДПС України станом на 07.10.2019 року оновила Довідник типів 

об’єктів оподаткування для подання форми 20-ОПП. 

 

Змінилася особа, відповідальна за ведення бухгалтерського та податкового 

обліку: як повідомити? 

 

Статтею 66 Податкового кодексу України визначено, що платники податків - юридичні 

особи та їх відокремлені підрозділи зобов'язані подати контролюючому органу відомості 

стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку юридичної особи, її 

відокремлених підрозділів, у 10-денний строк з дня взяття на облік чи виникнення змін у 

облікових даних платників податків, шляхом подання заяви у порядку, визначеному 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

фінансову політику. 

У відповідності до вимог розділу IX Порядку обліку платників податків і зборів, 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588, зареєстрованого 

в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2011 за №1562/20300, платники податків - юридичні 

особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб зобов'язані подати відомості стосовно осіб, 

відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку юридичної особи, 

відокремлених підрозділів юридичної особи до контролюючого органу у 10-денний строк з 

дня взяття на облік чи виникнення змін у облікових даних платників податків, шляхом подання 

заяви за формою N 1-ОПП або за формою N 1-РПП з позначкою "Відомості про особу, 

відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку". 

Платники податків, які уклали з відповідним контролюючим органом договір про 

визнання електронних документів, можуть подати заяву за формою N 1-ОПП або за формою 

N 1-РПП з позначкою "Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського 

та/або податкового обліку" засобами електронного зв'язку в електронній формі з 

дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, 

визначеному законодавством. 
 

Слов’янсько-Лиманське управління 

 

З початку року анульовано 40 ліцензій за продаж алкоголю та тютюну неповнолітнім  

 

На Донеччині нараховується приблизно 3 тисячі суб’єктів господарювання, які 

здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами. Загальна 

кількість діючих ліцензій на вказані види діяльності станом на 01 жовтня 2019 року становить 

8,4 тис. штук (з них на алкоголь – 4,6 тис. шт., тютюн – 3,8 тис. штук).  

З початку року суб’єкти господарювання Донецького регіону отримали 7232 ліцензії, з 

них 3837 – на право здійснення роздрібної торгівлі  алкогольними напоями, 3073 – 



на  тютюнові вироби, 258 – на право здійснення торгівлі пальним роздріб і 64 – на зберігання 

пального. 

Разом з тим, протягом січня - вересня 2019 року податковою службою Донеччини 

анульовано 122 ліцензії, у тому числі за несвоєчасну сплату чергового платежу - 82 ліцензії, 

за продаж алкогольних та тютюнових товарів особам, які не досягли 18 років – 40 ліцензій.  

ГУ ДПС у Донецькій області акцентує особливу увагу несумлінних підприємців, що 

одним з пріоритетних питань податкової служби Донеччини є боротьба з суб’єктами 

господарювання, які здійснюють продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів 

неповнолітнім дітям.  

Так, з початку 2019 року до органів ДПС Донецького регіону надійшло 252 

адміністративних матеріали від міських рад Донецької області, до порушників по 178 

матеріалам були застосовані штрафні фінансові санкції на суму 1,2 млн гривень. 

 

Донеччина: результати роботи щодо запобігання та виявлення корупції за 9 місяців 

2019 року 

 

Запобігання, попередження та профілактика службових правопорушень залишається 

найважливішим та пріоритетним напрямком діяльності всіх підрозділів ДПС у Донецькій 

області.  

За інформацією управління з питань запобігання та виявлення корупції впродовж 9 

місяців поточного року ними проведено 142 профілактичні заходи (індивідуальні 

консультації, заняття, у тому числі з працівниками, які працюють не довше одного 

календарного року в лавах податкової служби) з метою запобігання корупційних дій та 

порушень законодавства України у сфері службової діяльності. 

Крім того, працівниками цього управління постійно здійснюється контроль за 

поданням всіма податківцями не тільки щорічних декларацій держслужбовців, а й у випадках 

перед/після звільнення колишніми працівниками та про суттєві зміни у майновому стані. 

Встановлено 3 факти неподання декларацій за 2018 рік, 27 фактів неподання після звільнення, 

8 фактів – перед звільненням, 6 фактів ненадання або несвоєчасного надання повідомлення 

про суттєві зміни у майновому стані. За всіма виявленими порушеннями надіслані 

повідомлення до Національного агентства з питань запобігання корупції. 

Важливим напрямком роботи залишається проведення заходів з викриття причетності 

працівників до корупційних діянь. Так, протягом 2019 року підрозділом проведено 4 службові 

перевірки за фактами причетності працівників відомства до вчинення корупційних 

правопорушень, за результатами 1 службової перевірки матеріали спрямовані до Прокуратури 

Донецької області для розгляду та прийняття рішення згідно чинного законодавства.  

 

Майже на 23% збільшились надходження від власників  

нерухомості Донеччини  

 

За дев’ять місяців 2019 року місцеві бюджети Донецької області отримали 80,3 млн грн 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що на 22,6% перевищує 

надходження минулого року.  

Більше третини від усіх надходжень податку на нерухоме майно по Донецькій області 

забезпечили платники Маріупольського управління ГУ ДПС у Донецькій області, їх 

цьогорічний внесок вже склав майже 28 млн гривень.  

За дев’ять місяців 2019 року юридичні особи вже сплатили 50,2 млн грн, в тому числі 

18 млн грн надійшло від платників-юридичних осіб м. Маріуполя.  

Що стосується фізичних осіб – власників нерухомості, то за січень-вересень поточного 

року вони перерахували податку на нерухоме майно на 36,3% більше, ніж за відповідний 

період минулого року, сплативши 30,1 млн гривень, з них більше третини – це сплата податку 

за нерухомість, яка перебуває у власності мешканців м. Маріуполя.  



Нагадуємо, що податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, підлягає 

сплаті протягом 60 днів з дня отримання податкового повідомлення-рішення від органів ДПС. 

Сплачувати податок на нерухоме майно зобов’язані не всі фізичні особи, а лише ті, які 

володіють квартирою або квартирами, житлова площа яких перевищує 60 кв метрів, і будинків 

- більше 120 кв метрів. У випадку наявності об’єктів різних типів податок сплачується за 

площу, що перевищує 180 кв метрів. 

 

У вересні про суми своїх доходів дізнались 3023 платника податків Донеччини 

 

За інформацією управління обслуговування платників ГУ ДПС у Донецькій області 

більше 12,7 тисяч адміністративних послуг з Державного реєстру фізичних осіб-платників 

податків отримали громадяни в Центрах обслуговування платників Донеччини у вересні 2019 

року. Найбільшим попитом серед відвідувачів користувалися послуги з отримання картки 

платника податків (ідентифікаційного номеру) – видано 9704 картки,  одержання відомостей з 

Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми/джерела виплачених доходів 

та утриманих податків (довідок про доходи) – 3023 довідки. За цей період також зареєстровано 

947 платників єдиного податку, 1587 підприємців отримали витяги з реєстру платників 

єдиного податку.  

Нагадуємо, крім адміністративних послуг громадяни можуть отримати в Центрах 

обслуговування платників ще й консультації, інформаційні послуги, відвідати майстер-класи 

з роботи в електронному кабінеті та подання звітності в електронному вигляді, тощо. 

Бути почутими, зрозумілими та захищеними – основні бажання бізнесу від держави. 

Тому податкова служба крокує шляхом відкритості, розуміння потреб підприємництва та 

вирішення проблем бізнесу в рамках своїх повноважень. Наша ключова функція - зробити 

процес роботи максимально автоматизованим, щоб підприємці більше часу змогли приділяти 

своєму бізнесу, розвиватися, створювати нові робочі місця. Для цього податкова служба 

постійно розвиває свої сервіси, удосконалює свою роботу по налагодженню відносин з 

представниками бізнесу, проводить консультації з питань вирішення різноманітних ситуацій, 

намагається максимально донести до розуміння підприємців, що податкова служба відкрита 

для бізнесу, що вона не орган покарання, а партнер, який налаштований йти завжди поруч! 

  

 

 

ГУ ДПС у Донецькій області 
 


