
Декларування-2020: доходи задекларували 520 громадян 

 

Деклараційна кампанія в Україні триває, громадяни декларують отримані у 2019 році 

доходи та визначають з них податкові зобов’язання. 

Так, станом на 1 квітня 2020 року доходи по Словянсько-Лиманському управлінню 

Головного управління ДПС у Донецбкій області задекларувала 520 фізичних осіб.   

З отриманих доходів визначено податкові зобов’язання до сплати в бюджет у розмірі 

1,2 млн грн. З них 981,1 тис.грн – податку на доходи фізичних осіб та 233,6 тис.грн – 

військового збору. 

Наразі кампанія декларування доходів триває. Подати декларацію про майновий стан і 

доходи громадяни мають змогу в Електронному кабінеті. Як правильно це зробити 

пропонуємо переглянути у відеоуроці №1, який розміщено на вебпорталі ДПС за 

посиланням:  https://tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/videouroki/5977.html, а також  на 

ютуб-каналі ДПС. 

Також пропонуємо отримати консультації щодо декларування доходів громадян за 

телефоном (0626)  62-13-56. 

Нагадуємо: до Податкового кодексу України внесені зміни, якими передбачено, що 

громадяни та фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, мають право 

подати декларацію за звітний (податковий) 2019 рік до 01 липня 2020 року. 

Останній день подання декларації – 30.06.2020. Податкові зобов’язання, визначені 

такими фізичними особами у деклараціях, мають бути сплачені до 01 жовтня 2020 року. 

 

За перший квартал 2020 року Слов’янсько-Лиманським управлінням 

Головного управління ДПС у Донецькій області надано майже 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 трьох місяців 2020 року Слов’янсько-Лиманським управлінням 

надано 6925 адміністративних послуг. 

Найбільш запитуваними є: 

- послуги з видачі реєстраційного номера облікової картки платника - 2428 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 – 307 послуг; 

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

виплачених доходів та утриманих податків – 2403 послуги; 

- реєстрація книг обліку доходів і витрат платникам єдиного податку - 296 послуг; 

- реєстрація платників єдиного податку – 273 послуги; 

- надання витягів з реєстру єдиного податку – 565 послуг. 

 

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

Донецькій області за  перший квартал 2020 року 

 

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

управління ДПС у Донецькій області мобілізовано до Зведеного бюджету України 539,1млн 

грн, що в порівнянні з відповідним періодом 2019 року на 149,3млн грн більше. Зокрема, 

протягом першого кварталу 2020 року підприємства сплатили до загального фонду 

Державного бюджету 224,0 млн гривень. Основними джерелами наповнення державного 

бюджету є податок на додану вартість, якого сплачено 77,5млн гривень, податок на доходи 

фiзичних осiб – 72,0 млн грн, податок на прибуток – 21,0 млн грн, військовий збір – 17,3 млн 

грн та ін.  



Платники за січень-березень 2020 року перерахували до місцевих бюджетів 315,1 млн 

грн податків, зборів, платежів, що в порівнянні з 2019 роком більше на 87,5 млн грн або на 

38,4 відсотків. Основними джерелами наповнення місцевих бюджетів є податок на доходи 

фізичних осіб 214,9 млн грн, плата за землю 29,9 млн гривень, єдиний податок 32,2 млн грн. 

 

В умовах надзвичайної ситуації фахівцями Слов’янсько-Лиманського  управління 

посилено роботу в дистанційному режимі 

 

В умовах запровадження надзвичайної ситуації та з введенням відповідними 

рішеннями територіальних влад додаткових обмежувальних заходів на цих територіях, 

направлених на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 Слов’янсько-Лиманським управлінням Головного 

управління ДПС у Донецькій області посилено роботу в напрямку надання дистанційних 

послуг для платників податків. 

Так, фахівці Слов’янсько-Лиманського управління постійно спілкуються з платниками 

в дистанційному режимі - телефонами та надають допомогу, роз'яснення стосовно 

адміністрування податків в умовах запровадження надзвичайної ситуації на території України. 

Наразі, найбільш актуальними є питання щодо строків подання декларацій, відстрочки 

та скасування податкових платежів, обмеження штрафів тощо, які внесено законом України 

від 17.03.2020 року № 533-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших 

законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, 

спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID – 19)» 

та законом України від 30.03.2020 № 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)». 

Прийом платників для надання адміністративних послуг здійснюється за попереднім 

записом за телефоном:  +38(099)548-75-31 

Також, приймання вхідної кореспонденції, здійснюється через поштову скриньку, яку 

розміщено у вхідному приміщенні (тамбур) ЦОПу або засобами поштового зв’язку.  

 

Для більш плідної комунікації «платник - податкова служба» на період карантинних 

обмежень, що діють у нашій державі, платники податків території обслуговування 

Слов’янсько-Лиманського управління можуть звертатись за телефонами: 

 

+38(099)548-75-31 – питання надання звітності, отримання ідентифікаційного номеру, 

надання заявки на  застосування спрощеної системи, 

+38(066)959-05-33- питання ліцензування; 

(0626)62-14-63 – питання щодо земельного податку, єдиного податку юридичних осіб; 

+38(099)907-97-87 – питання по неприбутковим підприємствам;    

+38(066)374-39-25 – питання пов’язані з формою 1-ДФ;     

+38(099)707-76-91 – питання пов’язані з ЄСВ; 

(0626)62-13-56 – питання щодо земельного податку, податку на   нерухомість фізичних 

осіб. 

 

Податківці Слов’янсько-Лиманського управління закликають платників 

податків  користуватися електронними сервісами ДПС для надання податкової звітності, 

листування з ДПС та отримання багатьох послуг в on-line режимі! 

 

Ключові дати запровадження програмних РРО перенесено 

 



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

повідомляє, що Законом 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)» відтерміновано введення в дію Закону України від 20 

вересня 2019 року № 129-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг» (далі – Закон № 129). Закон № 129 набирає 

чинності з 01 серпня 2020 року. 

Звертаємо увагу, що Законом № 129 перенесені ключові дати запровадження 

програмних РРО: 

- з 01 серпня 2020 року з’явиться можливість користування програмними РРО замість 

класичних; 

- з 01 січня 2021 року розширюється перелік видів діяльності, для яких використання 

РРО є обов’язковим, запроваджується механізм «кешбек». 

- 01 квітня 2021 року фізичні особи-підприємці 2-4 групи мають використовувати РРО 

(зокрема програмні, як альтернативу класичним). 

Також Законом № 129, зокрема, викладено в новій редакції п. 296.10 ст. 296 ПКУ та 

доповнено п. 61 підрозд. 10 розд. XX «Інші перехідні положення» ПКУ. 

Так, відповідно до п. 296.10 ст. 296 ПКУ (у редакції Закону № 129) реєстратори 

розрахункових операцій (далі – РРО) та програмні РРО не застосовуються платниками єдиного 

податку першої групи. 

 

Переобладнали транспортний засіб, отримайте податкову знижку! 

 

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

нагадує, що платник податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) має право включити до 

податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника ПДФО за наслідками 

звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 Податкового 

кодексу України (далі – ПКУ), фактично здійснені ним протягом звітного податкового року 

витрати у вигляді суми коштів, сплачених платником ПДФО у зв’язку із переобладнанням 

транспортного засобу, що належить платникові ПДФО, з використанням у вигляді палива 

моторного сумішевого, біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу, інших видів 

біопалива (п.п. 166.3.7 п. 166.3 ст. 166 ПКУ). 

Підпунктом 166.2.1 п. 166.2 ст. 166 ПКУ визначено, що до податкової знижки 

включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником ПДФО 

витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема, 

квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями 

договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У 

зазначених документах обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, 

послуг) і строк їх продажу (виконання, надання). 

При цьому процедура переобладнання транспортних засобів, зокрема для роботи на 

газовому моторному паливі та альтернативних видах рідкого і газового палива, встановлена 

Порядком переобладнання транспортних засобів, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 21 липня 2010 року № 607 із змінами та доповненнями, відповідно до п. 

13 якого після переобладнання транспортного засобу власник або його представник обирає 

організацію з оцінки відповідності та подає заяву про проведення оцінювання відповідності 

транспортного засобу, що переобладнаний, вимогам правил, нормативів і стандартів України, 

а також умовам (вимогам), викладеним у документі про погодження (далі – заява про 

проведення оцінювання). 

За результатами такого оцінювання видається: 

► сертифікат відповідності – для переобладнаних автобусів та транспортних засобів, 

які переобладнані (за винятком транспортних засобів, переобладнаних для роботи на газовому 



моторному паливі та альтернативних видах рідкого і газового палива) суб’єктом 

господарювання, що має нормативно-технічну документацію на відповідний вид 

переобладнання, узгоджену з Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством 

інфраструктури України, і свідоцтво про погодження конструкції транспортного засобу щодо 

забезпечення безпеки дорожнього руху; 

► акт технічної експертизи або сертифікат відповідності – для транспортних засобів, 

що переобладнані в індивідуальному порядку, а також для роботи на газовому моторному 

паливі та альтернативних видах рідкого і газового палива 

Враховуючи вищевикладене, фізична особа, яка здійснила переобладнання 

транспортного засобу та використовує біопаливо (біоетанол, біодизель, стиснутий або 

скраплений газ та інші види біопалива) з метою отримання податкової знижки повинна подати 

документи, які підтверджують витрати, здійснені для переобладнання транспортного засобу, 

сертифікат відповідності для транспортного засобу, що був переобладнаний, та свідоцтво про 

реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт). 

 

Штрафи за порушення з ПДВ під час карантину 

 

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

надує, що згідно з діючим законодавством встановлено мораторій на застосування штрафних 

санкцій за порушення податкового законодавства, які вчинені протягом періоду з 1 березня по 

31 травня 2020 року. Проте цей мораторій, не поширюється на санкції за порушення 

нарахування, декларування та сплати податку на додану вартість, акцизного податку та 

рентної плати. 

Тобто, насьогодні непередбачено звільнення платників від сплати ПДВ та від 

застосування до них фінансової відповідальності за неподання (несвоєчасне подання) 

податкової звітності з ПДВ, несплату (несвоєчасну сплату) податкових зобов’язань з ПДВ. 

Разом з тим, до переліку штрафних санкцій, які належні до застосування, не включені 

штрафні санкції за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних/розрахунків 

коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних. 

Крім цього, протягом періоду з 1 березня по 31 травня 2020 року платникам податків 

не нараховується пеня, а нарахована, але не сплачена за цей період пеня підлягає списанню. 

Слід також зазначити, що встановлений законодавством мораторій на проведення 

документальних і фактичних перевірок, не поширюється на проведення камеральних 

перевірок та перевірок з питання бюджетного відшкодування податку на додану вартість. 

 

 

Слов’янсько-Лиманське управління 

  

  

Податківці Донеччини виявили порушень податкового законодавства на суму 

понад 200 мільйонів гривень  

 

Податкова служба Донеччини проводить політику відкритого діалогу з платниками 

податків та зменшення тиску на бізнес з метою створення для всіх без винятку платників 

сприятливих умов для ведення діяльності. Таким чином, кількість перевірок постійно 

зменшується, а якість контрольно-перевірочної роботи, що грунтується, в першу чергу, на 

основі використання ризиків несплати податків, зростає.  

Так, за результатами контрольно-перевірочних заходів за січень-березень 2020 року 

додатково донараховано до державного бюджету 203,3 млн гривень. З початку року фахівці 

підрозділів управління податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного 

оподаткування ГУ ДПС у Донецькій області провели 223 документальних перевірки, за 

результатами яких до бюджету надійшло 11,6 млн гривень. 



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

податком на прибуток на 11,6 млн грн, що упередило несплату податку на прибуток у 

майбутньому на 283,3 тис. гривень. 

Нагадуємо, що після закінчення карантину та запровадженого мораторію на 

проведення документальних перевірок робота управління податкових перевірок, 

трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування ГУ ДПС у Донецькій області з 

виявлення та упередження порушень податкового законодавства у ході документальних 

перевірок буде продовжена. 

 

За результатами камеральних перевірок з податку на прибуток зменшено 

збитків на суму більше 150 мільйонів гривень 

 

Фахівцями підрозділів податків і зборів з юридичних осіб у терміни, визначені для 

здійснення перевірки алгоритму заповнення декларацій за 2019 рік, застосування норм 

податкового законодавства при визначенні показників, які впливають на об’єкт оподаткування 

податком на прибуток, перевірено майже 7 тис. декларацій з податку на прибуток, наданих до 

територіальних управлінь ГУ ДПС у Донецькій області.  

Протягом січня-квітня 2020 року (станом на 10.04.2020 року) фахівцями проведено 667 

результативних камеральних перевірок податкової звітності, донараховано податку на 

прибуток разом із штрафними санкціями на загальну суму 629,6 тис. гривень. Загалом, за 

підсумками цих перевірок:  

- донараховано 218,8 тис. грн у зв’язку зі встановленим заниженням об’єкту 

оподаткування; 

- зменшено збитків на суму 151,7 млн грн по 11 підприємствам; 

- складено 335 актів на суму 201,6 тис. грн за несвоєчасне подання податкової 

звітності, і 93 акти на суму 209,2 тис. грн за несвоєчасну сплату податку на 

прибуток. 

Також при аналітичній роботі було встановлено податкові ризики при визначенні 

об’єкту оподаткування податком на прибуток, які потребують проведення документальних 

перевірок, з цією метою передано 412 висновків до підрозділу податкових перевірок, 

трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування.  

 

Майже мільйон грн штрафних санкцій надійшло до бюджету  

за порушення у сфері використання РРО   

 

Упродовж всього поточного року особлива увага в Податковій Донеччині  приділяється 

актуальному напряму контролю за дотриманням вимог чинного законодавства з питань 

застосування РРО суб`єктами господарювання, які здійснюють розрахунки в готівковій та 

безготівковій формі з використанням реєстраторів розрахункових операцій. За 3 місяці 2020 

року засобами РРО при продажу товарів (послуг) проведено розрахункових операцій на суму 

більше 2,5 млрд гривень. 

З початку року працівниками підрозділу фактичних перевірок, контролю за 

готівковими операціями управління податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та 

міжнародного оподаткування ГУ ДПС у Донецькій області  проведено 89 перевірок щодо 

контролю за здійсненням розрахункових операцій, під час яких встановлено факти порушення 

касової дисципліни. За результатами проведених фактичних перевірок порушникам 

донараховано 1,4 млн грн штрафних санкцій, з яких 0,9 млн грн вже сплачено до бюджету. 

Податкова служба Донеччини нагадує, що хоча Верховна Рада і перенесла дату 

впровадження програмних РРО на 1 серпня 2020 року у зв’язку із епідемією коронавірусу, але 

ДПС продовжує роботу над реалізацією концепції програмних РРО та вже підготувала повний 

опис АРІ фіскального сервера, який розміщено на офіційному вебпорталі ДПС та в 

Електронному кабінеті. #НоваПодаткова пропонує подальше тестування цього АРІ 



розробникам програмних реєстраторів розрахункових операцій, які можуть бути 

запропоновані до використання після 1 серпня 2020 року. АРІ буде доопрацьовуватись ДПС 

до 1 серпня 2020 року. Пропозиції та зауваження до його опису можна надіслати на електронну 

адресу rro.api@tax.gov.ua.  

 

Донеччина: встановлено більше 4 мільярдів гривень збитків за викритими 

схемами «відмивання»  

 

Податковою Донеччини з метою упередження використання коштів з бюджету поза 

правовим полем продовжують вживатися заходи щодо виявлення, аналізу та організації 

проведення перевірок осіб, які здійснюють фінансові операції, що можуть бути пов’язані з 

легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.  

Протягом трьох місяців 2020 року співробітниками управління боротьби з відмиванням 

доходів, одержаних злочинним шляхом, Головного управління ДПС у Донецькій області 

підготовлено та передано до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно з 

Кримінальним кодексом України 32 матеріали з ознаками кримінальних правопорушень, з них 

8 було виявлено у сфері контролю за державними закупівлями. Сума виявлених легалізованих 

доходів склала 36 млн грн, а загальна сума встановлених збитків – 4 млрд 50 млн гривень. 

В результаті розгляду даних матеріалів, що були спрямовані до правоохоронних 

органів, 10 матеріалів приєднано до кримінальних проваджень та 1 кримінальне 

правопорушення обліковано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.  

Нагадуємо, що відповідно до статті 4 Закону України «Про запобігання та протидію 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» до легалізації (відмивання) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов’язані із вчиненням 

фінансової операції чи правочину з активами, одержаними внаслідок вчинення злочину, а 

також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження 

таких активів чи володіння ними, прав на такі активи, джерел їх походження, 

місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, 

володінням або використанням активів, одержаних внаслідок вчинення злочину. 

Відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

передбачена статтею 209 Кримінального кодексу України. 
 

 
 

ГУ ДПС у Донецькій області 
 


