Набрав чинності Порядок заповнення акцизної накладної, розрахунку
коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку
пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, а також
нові форми документів
Слов'янсько-Лиманське управління Головного управління ДФС у Донецькій області
повідомляє, що 23.07.2019 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від
19.06.2019 № 262 «Про затвердження форм заяви про реєстрацію платника акцизного податку
з реалізації пального або спирту етилового та/або акцизних складів, акцизної накладної,
розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку
пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, Порядку
заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на
поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку
спирту етилового» (далі – Наказ № 262), зареєстрований в Міністерстві юстиції України від
09.07.2019 за № 753/33724.
Наказом № 262 затверджено Порядок заповнення акцизної накладної, розрахунку
коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального,
заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, а також нові форми
документів, зокрема:
· заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального або спирту
етилового та/або акцизних складів;
· акцизну накладну форми «П»;
· акцизну накладну форми «С»;
· розрахунок коригування акцизної накладної форми «П»;
· розрахунок коригування акцизної накладної форми «С»;
· форму заявки на поповнення (коригування) залишку пального;
· форму заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового.
Крім цього, Наказом № 262 визнано таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
фінансів України від 25.02.2016 № 218 «Про затвердження форм заяви про реєстрацію
платника акцизного податку з реалізації пального, акцизної накладної, розрахунку
коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального,
Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки
на поповнення (коригування) залишку пального», зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 17.03.2016 за № 405/28535.
Наказ № 262 опубліковано 23.07.2019 в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник
України» № 55.
Інформація для суб’єктів господарювання, які з 01.07. 2019 не підпадають під
визначення платників акцизного податку
Слов'янсько-Лиманське управління Головного управління ДФС у Донецькій області
повідомляє, що відповідно до норм п. 23 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення»
Податкового кодексу України (далі – ПКУ) для розподілу обсягів залишків пального, що
обліковуються у платників акцизного податку в системі електронного адміністрування
реалізації пального (далі – СЕАРП), між акцизними складами/акцизними складами
пересувними, де такі обсяги залишків пального знаходяться фактично станом на 01 липня 2019
року:
а) платники акцизного податку та суб’єкти господарювання, які з 01 липня 2019 року
не підпадають під визначення платників акцизного податку відповідно до п. 212.1 ст. 212 ПКУ
та у яких станом на 16 липня 2019 року в СЕАРП обліковуються обсяги залишків пального,
зобов’язані скласти акцизні накладні в двох примірниках на такі обсяги пального, перший
примірник зареєструвати в Єдиному реєстрі акцизних накладних (далі – ЄРАН) з 16 до 20

липня 2019 року (включно), із зазначенням в акцизних накладних акцизних складів/акцизних
складів пересувних, де такі обсяги пального фактично знаходилися станом на 01 липня 2019
року, та розпорядників таких акцизних складів/акцизних складів пересувних шляхом
заповнення обов’язкових реквізитів акцизної накладної, передбачених підпунктами «г», «ґ»,
«з» та «и» п. 231.1 ст. 231 ПКУ;
б) після виконання платником акцизного податку вимог п.п. «а» п. 23 підрозділу 5
розділу ХХ ПКУ щодо відповідного розпорядника акцизного складу/акцизного складу
пересувного такий розпорядник акцизного складу/акцизного складу пересувного зобов’язаний
з 16 до 22 липня 2019 року (включно) зареєструвати в ЄРАН другий примірник отриманої
акцизної накладної, складеної платником акцизного податку згідно з п.п. «а» п. 23 підрозділу
5 розділу ХХ ПКУ.
Платник змінив протягом року місцезнаходження: до якого контролюючого
органу подається звітність та сплачується єдиний внесок
Слов'янсько-Лиманське управління Головного управління ДФС у Донецькій області
звертає увагу на наступне.
Платник єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі
– єдиний внесок) зобов’язаний подавати звітність та сплачувати до контролюючого органу за
основним місцем обліку платника єдиного внеску у строки, порядку та за формою,
встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує
державну податкову і митну політику, за погодженням з Пенсійним фондом України та
фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Норми визначені п. 4 частини першої ст.6 Закону України від 08 липня 2010 року №
2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 2464).
Згідно з п. 8 розділу ІІІ Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо
сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435 із змінами і
доповненнями (далі – Порядок № 435), якщо страхувальник із числа страхувальників, крім
зазначених у підпунктах 5, 6 розділу ІІІ Порядку № 435, які використовують працю фізичних
осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених
законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору,
укладеного з фізичною особою – підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги)
відповідають видам діяльності, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань), у звітному періоді змінює
місцезнаходження або місце проживання, що пов’язане зі зміною адміністративнотериторіальної одиниці, звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску за цей звітний період (з
першого до останнього календарного числа звітного періоду) подається до контролюючого
органу, що відповідає новому місцезнаходженню (місцю проживання).
Отже, у разі зміни суб’єктом господарювання протягом бюджетного року
місцезнаходження, пов’язаного зі зміною адміністративного району, звітність про суми
нарахованого єдиного внеску подається та сплачується до контролюючого органу, що
відповідає новому місцезнаходженню (місцю проживання).
Єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника
Слов'янсько-Лиманське управління Головного управління ДФС у Донецькій області
нагадує, що чинним законодавством, яке регулює порядок нарахування, обчислення і сплати
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний
внесок), не передбачено розстрочення та відстрочення заборгованості по сплаті єдиного
внеску.

Так, відповідно до частини 12 ст. 9 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI
«Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із
змінами та доповненнями (далі – Закон № 2464) єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від
фінансового стану платника.
За наявності у платника єдиного внеску одночасно із зобов’язаннями із сплати єдиного
внеску зобов’язань із сплати податків, інших обов’язкових платежів, передбачених законом,
або зобов’язань перед іншими кредиторами зобов’язання із сплати єдиного внеску
виконуються в першу чергу і мають пріоритет перед усіма іншими зобов’язаннями, крім
зобов’язань з виплати заробітної плати (доходу).
У разі несвоєчасної або не в повному обсязі сплати єдиного внеску до платника
застосовуються фінансові санкції, передбачені Законом № 2464, а посадові особи, винні в
порушенні законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску, несуть дисциплінарну,
адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно із законом
(частина 11 ст. 9 Закону № 2464).
Обов’язкове укладення трудових договорів з найманими працівниками
передбачено законодавством про працю
Слов'янсько-Лиманське управління Головного управління ДФС у Донецькій області
нагадує роботодавцям, що порядок оформлення трудових відносин з найманими працівниками
однаковий для всіх, незалежно від того, чи є вони юридичними особами, чи фізичними
особами-підприємцями.
Кодексом законів про працю України від 10 грудня 1971 року № № 322-VIII із змінами
та доповненнями (далі – КЗпПУ) регулюються трудові відносини всіх працівників,
визначаються засади і гарантії здійснення громадянами права розпоряджатися своїми
здібностями до праці, гарантуються кожному права на працю з оплатою не менше
мінімального розміру, встановленого державою.
Так, ст 21 КЗпПУ визначає, що трудовий договір – це угода між працівником і
власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною
особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з
підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи,
організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати
працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи,
передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.
Порядок укладення трудового договору регулюється ст. 24 КЗпПУ, якою зокрема,
визначається, що трудовий договір укладається в письмовій формі. При укладенні трудового
договору громадянин зобов’язаний подати паспорт чи інший документ, що посвідчує особу,
трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, – документ про освіту
(спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров’я та інші документи.
Трудовий договір вважається укладеним лише після підписання його роботодавцем і
працівником та оформлення наказу чи розпорядження про прийняття працівника на роботу.
Статтею 24 КЗпПУ передбачено, що працівник не може бути допущений до роботи без
укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або
уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань
забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу
в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Враховуючи вищевикладене, юридичні особи і ФОП до початку роботи працівника за
укладеним трудовим договором потрібно подати повідомлення до контролюючих органів за
формою, встановленою постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року №
413 «Про порядок повідомлення Державної фіскальної служби та її територіальних органів
про прийняття працівника на роботу» в один 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.
Слов’янсько-Лиманське управління
Донеччина: надходження до державного бюджету перевалили
за п’ятимільярдний рубіж
За результатами роботи протягом першого півріччя 2019 року фахівцями податкової
служби Донецької області забезпечено надходження до Державного бюджету України у сумі
більше 5,1 млрд гривень, у тому числі у червні 2019 року до державного бюджету надійшло
606,2 млн гривень.
За територіальною приналежністю найбільші надходження до державного бюджету
належать м. Маріуполю, а саме, більше 1,3 млрд грн, або майже 26% від усіх надходжень по
області, та м. Покровську – 0,6 млрд грн, або 12 відсотків.
Лідерами серед основних джерел формування державного бюджету на Донеччині
залишаються:
- податок на доходи фізичних осіб – 1,5 млрд грн (29,1%);
- податок на прибуток підприємств –1,4 млрд грн (27%);
- податок на додану вартість – 1,4 млрд грн (27%).
Запорукою стабільних надходжень податкових платежів та зборів залишається
злагоджена та конструктивна робота спеціалістів податкових органів Донецької області, а
також усвідомлення бізнесом важливості своєчасної сплати всіх належних платежів.
Результати роботи щодо виявлення та припинення корупційних проявів
в органах податкової служби Донеччини за І півріччя 2019 року
Сьогодні забезпечення дієвих заходів із запобігання, попередження та профілактики
службових правопорушень є найважливішим та пріоритетним напрямком діяльності всіх
підрозділів ДФС у Донецькій області. Основна робота у цьому напрямку проводиться
спеціалізованим підрозділом – відділом з питань запобігання та виявлення корупції ГУ ДФС
у Донецькій області. Так, впродовж січня-червня поточного року ним проведено 128
профілактичних заходів (лекції, індивідуальні консультації, заняття) в структурних
підрозділах податкової служби Донеччини з метою запобігання корупційних дій та порушень
законодавства України у сфері службової діяльності.
Робота співробітників цього відділу не обмежується виключно саме профілактичними
та роз’яснювальними заходами. Важливим напрямком роботи залишається проведення заходів
з викриття причетності працівників до корупційних діянь. Так, протягом 2019 року
підрозділом проведено 2 службові перевірки за фактами причетності працівників відомства до
вчинення корупційних правопорушень, встановлено 3 факти ненадання повідомлення та 1
факт несвоєчасного надання повідомлення до Національного агентства з питань запобігання
корупції (далі – НАЗК) про суттєві зміни у майновому стані колишніх працівників ГУ ДФС у
Донецькій області, про що надіслані повідомлення до Національної поліції, встановлено 35
фактів порушення фінансового контролю щодо подання декларацій перед звільненням
працівників ДФС з 53 випадків, про що поінформовано НАЗК.
За звітний період розглянуто 3 звернення громадян, що надійшли на антикорупційний
сервіс «Пульс» за податковим напрямком, інформацію щодо неправомірних дій або
бездіяльності працівників податкової служби Донеччини не підтверджено.

Майже 6 млрд гривень податку на доходи фізичних осіб
поповнили зведений бюджет Донеччини
За шість місяців 2019 року спрямована платниками Донеччини до зведеного бюджету
країни сума податку на доходи фізичних осіб склала 5,9 млрд гривень. В порівнянні з
минулорічними показниками надходження від сплати зазначеного податку збільшились на 1,2
млрд гривень.
Більше 25% сплаченого податку на доходи фізичних осіб, а саме – майже 1,5 млрд
гривень, спрямовано до державного бюджету країни, лише у червні цей показник склав 282,7
млн гривень.
Відповідно 75% від загальної суми надходжень, або 4,4 млрд грн залишились в
розпорядженні місцевих бюджетів області, і це значна підтримка у фінансуванні місцевих
громад для розвитку та благоустрою регіону.
Податок на доходи фізичних осіб безпосередньо залежить від розміру заробітної плати,
яку офіційно отримують працевлаштовані працівники. Тому фахівцями податкової служби
Донеччини постійно проводиться робота з питань легалізації трудових відносин та комплекс
контрольно-перевірочних заходів з метою збереження державних соціальних гарантій для
громадян.
Шановні роботодавці! Тільки свідоме розуміння та відповідальне ставлення до
найманих працівників щодо дотримання прозорої заробітної плати забезпечує прогрес у цьому
важливому економіко-соціальному напряму. Власне, це розуміння повинно стати ведучим
трендом діяльності будь-якого бізнесу.
Понад пів мільярда гривень перерахували митники Донеччини
до держбюджету у червні 2019 року
У червні від митників Донеччини до казни держави надійшло близько 543 млн гривень.
Разом з цим, протягом першого півріччя 2019 року Донецькою
митницею ДФС у
держбюджет перераховано понад 3,2 млрд гривень. В розрізі основних податків найбільше
надходжень отримано від адміністрування ПДВ, що складає більше 94% від загальної суми
митних надходжень, або 3 млрд гривень. Ввізне мито дорівнює майже 163 млн гривень. Обсяг
акцизного податку, сплаченого суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності при здійсненні
митного оформлення підакцизних товарів, становить близько 15 млн гривень.
Номенклатура бюджетоутворюючих товарів є практично незмінною та базується на
переліку сировинних товарів, які імпортують для власних виробничих потреб найбільші
підприємства – виробники регіону. Основним серед них є кам’яне вугілля - 43% від загальної
суми митних платежів, сплачених до держбюджету, або понад 1,4 млрд гривень. Також до
п’ятірки лідерів входять:
- промислове обладнання та транспорт – 17,5% від загальної суми митних платежів,
сплачених до держбюджету, або майже 570 млн грн;
- феросплави – 7,6%, або понад 246 млн грн;
- вогнетривкі матеріали та вироби – 5,3%, або 172 млн грн;
- вапняк – 4,9%, що складає більше 158 млн гривень.
Лібералізація митних формальностей при експорті товарів українського походження до
європейської спільноти, імплементованих Угодою про асоціацію між Україною та ЄС,
передбачає пільгове оподаткування товарів, що ввозяться до Єврозони. Такі пільги
застосовуються при наявності у українського експортера документів про походження товарів,
передбачених Угодою, одним з яких є сертифікат з перевезення товару форми EUR.1, що
видається митними органами України. Впродовж січня – червня 2019 року в Донецькій
митниці ДФС видано 1 306 таких сертифікатів. Найбільша їх кількість видана на товари, які

експортовані до наступних країн ЄС: Польща, Румунія, Німеччина, Італія, Словенія та
Болгарія.
Митники Донеччини передали до наукових фондів Святогірського державного
історико-архітектурного заповідника культурні цінності
Нещодавно представники Донецької митниці ДФС передали до Комунального закладу
«Адміністрація Державного історико-архітектурного заповідника у м. Святогірську» декілька
вилучених предметів, що мають історичну цінність.
На підставі рішення експертно-фондової ради з питань безоплатної передачі вилучених
або конфіскованих цінностей основний фонд заповідника поповнився монетою та
антикварною книгою.
Мідна монета номіналом «Пять копеек» 1763 року та Біблія 1915 року видання після
проведення необхідних реставраційних робіт долучиться до експозиції історичного музею заповідника.
У Маріуполі з незаконного обігу вилучені паливно-мастильні матеріали
загальною вартістю понад 3,7 млн гривень
В рамках проведення операції «Курорт-2019» протягом липня у місті Маріуполі
спільними діями працівників підрозділів контролю за обігом і оподаткуванням
підакцизних товарів ГУ ДФС у Донецькій області та співробітниками спецпідрозділу
податкової міліції ГУ ДФС у Донецькій області, які включені до складу Об’єднаних сил, з
незаконного обігу підакцизних товарів вилучено ТМЦ загальною вартістю понад 3,7 млн
гривень.
Так, було виявлено три АЗС, які здійснювали роздрібну торгівлю паливномастильними матеріалами без наявності відповідних ліцензій. За результатами
контрольно-перевірочних заходів:
- на АЗС ТОВ «А» (роздрібна торгівля скрапленим газом) - з незаконного обігу вилучено
скраплений газ у кількості 6,5 тис. літрів та ТМЦ на загальну вартість майже 0,5 млн
гривень;
- на АЗС ТОВ «Б» (роздрібна торгівля дизельним пальним) - вилучено пального у
кількості 2,0 тис. літрів та ТМЦ на загальну вартість 1,5 млн гривень;
- АЗС ТОВ «В» (роздрібна торгівля дизельним пальним, бензином та скрапленим газом)
- вилучено пального у кількості 9 857,31 тис. літрів та ТМЦ на загальну вартість 1,8
млн гривень.
При цьому, у липні поточного року після проведення профілактичних заходів
управлінням контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Донецькій
області відповідальні платники податків отримали 224 ліцензії на право роздрібної торгівлі
пальним та 12 ліцензій на право зберігання пального.
Податкова Донеччини нагадує, що вартість ліцензії на право роздрібної торгівлі
пальним становить 2000 гривень на кожне місце, а штрафна фінансова санкція за без
ліцензійну діяльність – 250 000 гривень. Отже, платники, не зволікайте та ліцензію придбайте!

У ході операції «Курорт-2019» до порушників застосовано штрафних санкцій
більш ніж на півмільйона гривень
У ході операції «Курорт-2019» працівниками підрозділів контролю за обігом і
оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Донецькій області було проведено 54
фактичні перевірки щодо виявлення безліцензійної діяльності. За результатами контрольно-

перевірочних заходів до суб’єктів господарювання застосовано штрафних фінансових санкцій
на загальну суму 912,16 тис. грн.
В той же час, спільно з співробітниками спецпідрозділу податкової міліції ГУ ДФС у
Донецькій області, які включені до складу Об’єднаних сил виявлено 13 фактів реалізації
алкогольних напоїв без наявності відповідних ліцензій, з незаконного обігу вилучено
алкогольну продукцію у кількості 3,65 тис. пляшок орієнтовною вартістю 437,04 тис. грн., а
також обладнання на суму 348,7 тис. гривень. Загальна сума вилучених ТМЦ складає 785,4
тис. гривень. На всіх порушників складено протоколи про адміністративне правопорушення
за ч.1 ст.164 КУпАП.
Крім того, у липні поточного року за результатами проведених профілактичних заходів
управлінням контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Донецькій
області відповідальні платники отримали 42 ліцензії на право роздрібної торгівлі
алкогольними напоями та 39 на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами.
У розпал курортного сезону ГУ ДФС у Донецькій області вкотре нагадує платникам,
що лише за наявності відповідної ліцензії вони можуть здійснювати торгівлю алкогольними
напоями та тютюновими виробами. Адже штрафна санкція за безліцензійну торгівлю складає
200 % вартості отриманої партії товару, але не менше 17 тисяч гривень.

ГУ ДФС у Донецькій області

