
Про сплату податків в останні дні року 

 

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

нагадує платникам податків, що відповідно до норм Податкового кодексу України термін 

сплати податків і зборів, якщо останній день сплати податкового зобов’язання припадає на 

вихідний або святковий день не переноситься, а податкові зобов’язання сплачуються 

напередодні встановленого граничного терміну. 

Необхідно враховувати, що робочий день 24 грудня, понеділок, перенесено на суботу 

22 грудня. А  робочий день 31 грудня 2018 року, понеділок, перенесено на суботу 29 грудня 

2018 року. 

Слід нагадати, що  Національний банк України визначив порядок роботи банківської 

системи та регламент роботи системи електронних платежів (СЕП) наприкінці 2018 року за 

таким графіком: 

- 27, 28 грудня 2018 року СЕП працюватиме в режимі продовженого банківського дня 

- на дві години. 

- 29 грудня 2018 року до 13.00 у СЕП можуть здійснюватися лише платежі між 

банківськими установами, підпорядкованими одній юридичній особі, а також платежі, 

спрямовані до НБУ та органів Державної казначейської служби України. НБУ та органи 

Державної казначейської служби можуть здійснювати платежі на адресу всіх учасників СЕП. 

Банківський день у СЕП закінчується о 15.00. 

- 30, 31 грудня 2018 року, банки не працюватимуть. 

 

З метою вчасного надходження коштів до бюджету, недопущення податкового 

боргу, рекомендуємо здійснити всі необхідні податкові платежі не пізніше  28 грудня 

2018 року.  Не залишайте сплату на останній день! 

 
До уваги платників податку на прибуток! 

 

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

інформує, що 14.12.2018 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 19.10.2018 

№ 842 (далі – Наказ № 842), яким затверджено Зміни до форми Податкової декларації з 

податку на прибуток підприємств (далі – декларація), затвердженої наказом Міністерства 

фінансів України від 20.10.2015 № 897 (далі – Наказ № 897) із змінами. 

Зокрема: 

● поле 9 заголовної частини декларації «Особливі відмітки» доповнено новою 

категорією «платника єдиного податку»; 

● додаток ЗП до рядка 16 ЗП декларації доповнено новим рядком 16.5 «Сума 

сплаченого за поточний податковий (звітний) період акцизного податку за зареєстрованими 

акцизними накладними на важкі дистиляти (газойль), що класифікуються у товарних 

підкатегоріях 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 10 згідно з УКТ ЗЕД, якщо вони були 

використані для транспортних засобів, що класифікуються у товарних підкатегоріях 8602 10 

00 00, 8704 10 10 10 згідно з УКТ ЗЕД. Залишок суми, не врахований у зменшення за 

поточний податковий (звітний) період, не зменшує податок на прибуток у наступних 

податкових (звітних) періодах (пункт 15 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу 

України)»;                                      

● додаток РІ до рядка 03 РІ декларації, в якому згруповані всі різниці, на які 

збільшується (зменшується) фінансовий результат, передбачені Податковим кодексом 

України з посиланням на відповідні норми, викладено у новій редакції. 

З оновленою редакцією тексту Наказу № 897 можливо ознайомитись скориставшись 

розділом «Нормативні та інформаційні документи» Загальнодоступного інформаційно-

довідкового ресурсу ДФС України (http://zir.sfs.gov.ua). 



Наказ № 842 опубліковано в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України» 

від 14.12.2018 № 96. 

 

Увага суб’єктам господарювання! 

 

Не забудьте здійснити річний перерахунок податків та соціальних пільг! 

 

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

нагадує, що згідно із п.п.169.4.2 ПКУ роботодавець платника податку зобов'язаний 

здійснити, у тому числі за місцем застосування податкової соціальної пільги, з урахуванням 

положень абзацу другого п.167.1 ст.167 Кодексу, перерахунок суми доходів, нарахованих 

такому платнику податку у вигляді заробітної плати, а також суми наданої податкової 

соціальної пільги, за наслідками кожного звітного податкового року під час нарахування 

заробітної плати за останній місяць звітного року; 

Відповідно до п.п.169.4.4 ПКУ якщо внаслідок здійсненого перерахунку виникає 

недоплата утриманого податку, то сума такої недоплати стягується роботодавцем за рахунок 

суми будь-якого оподатковуваного доходу (після його оподаткування) за відповідний місяць, 

а в разі недостатності суми такого доходу - за рахунок оподатковуваних доходів наступних 

місяців, до повного погашення суми такої недоплати. 

При цьому якщо внаслідок проведення остаточного розрахунку з платником податку, 

який припиняє трудові відносини з роботодавцем, виникає сума недоплати, що перевищує 

суму оподатковуваного доходу платника податку за останній звітний період, то непогашена 

частина такої недоплати включається до складу податкового зобов'язання платника податку 

за наслідками звітного податкового року та сплачується самим платником. 

Результати проведеного перерахунку сум доходів, нарахованих (виплачених) 

платнику податку, податковий агент відображає в податковому розрахунку за формою 

№1ДФ, форму та порядок заповнення  якого затверджено наказом Мінфіну від 13.01.2015 № 

4, в тому звітному періоді, в якому проведено такий перерахунок. 

 

За нелегальних працівників до роботодавця у 2019 році застосовуються 

підвищені штрафи 

 

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

нагадує, що роботодавець до початку роботи найманого робітника зобов’язаний повідомити 

органи ДФС про прийняття працівника на роботу. 

Повідомлення про прийняття працівника на роботу (далі – Повідомлення) складають 

при укладанні безстрокового трудового договору, строкового трудового договору (на 

визначений строк, установлений за погодженням сторін; на час виконання певної роботи, з 

сезонними або тимчасовими працівниками), контракту. 

Повідомлення про прийняття працівника на роботу подається власником 

підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи фізичною 

особою до територіальних органів ДФС за місцем обліку їх як платника єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування за формою згідно з додатком до 

початку роботи працівника за укладеним трудовим договором одним із таких способів: 

● засобами електронного зв’язку з використанням електронного цифрового підпису 

відповідальних осіб відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу 

та електронного підпису; 

● на паперових носіях разом з копією в електронній формі; 

● на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж із п’ятьма 

особами. 

Інформація, що міститься у Повідомленні, вноситься до реєстру страхувальників та 

реєстру застрахованих осіб відповідно до Закону України від від 08 липня 2010 року № 2464-



VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування» із змінами та доповненнями. 

Порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про 

прийняття працівника на роботу визначено постановою Кабінету Міністрів України від 17 

червня 2015 року № 413 (далі – Постанова № 413). 

Повідомлення у разі заключення цивільно-правововлго договору не складається, тому 

що при цьому не укладається трудовий договір та, відповідно, відсутні трудові відносини. 

Слід зазначити, що штрафи за порушення законодавства про працю у 2019 році 

підвищено. Це пов’язано із прийняттям Закону України від 23 листопада 2018 року № 2629-

VІІ «Про Державний бюджет України на 2019 рік». Цим законом підвищено мінімальну 

зарплату в 2019 році – 4 173 грн, від якої і залежать розміри штрафів за порушення трудового 

законодавства. 

Так, за фактичний допуск одного працівника до роботи без трудового договору, 

оформлення його не на повну ставку у разі фактичного виконання роботи цілий день або за 

виплату заробітної плати в «конверті» згідно з ст. 265 Кодексу законів про працю від 10 

грудня 1971 року № 322-VIII із змінами та доповненнями працедавці у 2019 році сплатять 

125 190 гривень (тридцятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої 

законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно 

порушення). 

Крім цього, ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення України від 

07 грудня 1984 року № 8073-X із змінами та доповненнями передбачено адміністративну 

відповідальність на керівника підприємства від 8 500 грн до 17 000 грн за фактичний допуск 

працівника без трудового договору. 

 

Слов’янсько-Лиманське управління 

 

Громадяни Донеччини отримали понад 19 тис. адміністративних  

послуг від фіскальної служби у листопаді 

 

Фахівцями центрів обслуговування платників Донецької області у листопаді  2018 

року надано 19,3 тис. адміністративних послуг, що на 2% більше, ніж у  минулому році. З 

них відмовлено в наданні 80 адмінпослуг, або лише 0,4% від загальної кількості звернень, 

оскільки суб’єктами звернень не були дотримані відповідні умови для отримання 

адміністративних послуг. 

Понад 61,3% від загальної кількості отриманих суб’єктами звернень адміністративних 

послуг припадає на отримання послуг з Державного реєстру фізичних осіб-платників 

податків. Це стосується видачі картки платника податків про реєстраційний номер облікової 

картки платника податків, видачі відомостей про суми/джерела виплачених доходів та 

утриманих податків, внесення до паспорта громадянина України відмітки про наявність 

права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта. У січні-листопаді 2018 

року громадяни отримали майже 12 тис. таких послуг. 

Також запитуваними адміністративними послугами у звітному місяці були  надання 

витягів з реєстру платників єдиного податку – 1566 (8,1%), реєстрація книги обліку доходів 

та книги обліку доходів і витрат платникам єдиного податку – 1207 (6,3%), реєстрація книг 

обліку розрахункових операцій – 1129 (5,9%),  реєстрація платника єдиного податку – 1053 

(5,5%) та інші.    

Головним управлінням ДФС у Донецькій області у листопаді поточного року 

видано769 ліцензій на роздрібну торгівлю підакцизними товарами, з них 419 на алкогольні 

напої та 350 – на тютюнові вироби. За заявами суб’єктів господарювання анульовано 129 

ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами (75 і 

54 ліцензії відповідно). 

 



 

Штрафи за порушення розрахункових операцій поповнили  

бюджет Донеччини більш, ніж на 2,2 млн гривень  

 

За 11 місяців 2018 року співробітниками підрозділу фактичних перевірок, контролю 

за готівковими операціями управління аудиту області проведено 196 перевірок щодо 

контролю за здійсненням розрахункових операцій, за результатами яких до бюджету 

надійшло більше 2,2 млн гривень.  

Контроль за суб’єктами господарювання, які здійснюють розрахунки в готівковій та 

безготівковій формі з використанням реєстраторів розрахункових операцій, є одним з 

важливіших напрямків роботи підрозділів управління аудиту ГУ ДФС у Донецькій області. 

Доречі, станом на 01 грудня 2018 року у регіоні здійснюють такі розрахунки майже 

12,5 тис. господарських одиниць.  

Фіскальна служба Донеччини акцентує увагу споживачів, що кожен з покупців зараз 

може ініціювати перевірку недобросовісного продавця. Так, у відкритій частині 

Електронного кабінету запроваджено новий сервіс перегляду чеків, які надіслані РРО. За 

допомогою цього сервісу кожен має можливість оперативно перевірити фактичну передачу 

електронної копії отриманого фіскального чека до ДФС. Наявність такої копії або її 

відсутність в базах ДФС може свідчити про дотримання або недотримання суб’єктом 

господарювання вимог чинного законодавства. 

За результатами отриманих звернень споживачів про відсутність того чи іншого 

фіскального чека у ДФС контролюючими органами проводяться фактичні перевірки 

суб’єктів господарювання, за результатами яких встановлюються порушення вимог чинного 

законодавства.  

 

Майже 600 млн грн єдиного внеску щомісяця перераховує  

на соціальні потреби бізнес Донеччини  

 

За одинадцять місяців 2018 року працедавці Донецької області сплатили 6 млрд 532 

млн гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 

Щомісяця на соціальні видатки бізнес Донеччини перераховує 594 млн грн, що на 79 млн грн 

більше середньомісячних надходжень 2017 року. Зокрема, за останній місяць осені сплачено 

понад 655 млн гривень. 

За територіальною приналежністю з найбільшим показником сплати єдиного внеску 

лідирують платники, що перебувають на обліку у м. Маріуполі. Так, за 11 місяців поточного 

року, завдяки злагодженій роботі фахівців служби з суб’єктами господарювання, вдалося 

досягти рівня надходжень єдиного внеску майже 1,9 млрд гривень. 

Також, за показником сплати єдиного внеску подолали рубіж у 1 млрд гривень і 

платники Покровсько-Добропільского управління – з початку року місцеві страхувальники 

перерахували майже 1,2 млрд гривень. 

Фіскальна служба Донеччини нагадує, що саме єдиний внесок на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування є основним джерелом наповнення фондів соціального 

страхування, за рахунок яких фінансуються державні соціальні програми, здійснюється 

виплата пенсій, матеріальної допомоги громадян тощо. Тому в черговий раз закликаємо 

працедавців регіону сумлінно ставитись до виконання своїх конституційних обов’язків – 

своєчасно та в повному обсязі сплачувати податкові зобов’язання. 

 

 

ГУ ДФС у Донецькій області 
 


