
До уваги «єдинників» - платників ПДВ! 

 

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

звертає увагу платників єдиного податку, що Законом України від 16.01.2020 № 466-ІХ «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування 

податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» 

(далі – Закон № 466) запроваджено єдиний звітний період для звітності з ПДВ, який дорівнює 

календарному місяцю (у тому числі для платників єдиного податку). 

Відповідні зміни внесено з метою спрощення адміністрування ПДВ, застосування 

єдиного підходу до формування показників звітності. 

Норми визначені оновленим абзацом першим п. 202.1 ст. 202 Податкового кодексу 

України. 

Закон № 466 набрав чинності 23.05.2020. 

 

Оновлено функції електронного кабінету 

 

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

повідомляє, що Законом України від 16 січня 2020 року № 466-ІХ «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення 

технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (далі – Закон № 466) 

внесено зміни до Податкового кодексу України (далі – ПКУ). 

Так, Законом № 466, зокрема абзаци перший і другий п. 421.2 ст. 421 ПКУ викладено у 

новій редакції, відповідно до якої електронний кабінет забезпечує можливість реалізації 

платниками податків прав та обов’язків, визначених ПКУ та іншими законами, контроль за 

дотриманням яких покладено на контролюючі органи, та нормативно-правовими актами, 

прийнятими на підставі та на виконання ПКУ та інших законів, контроль за дотриманням 

яких покладено на контролюючі органи, у тому числі, шляхом: 

● перегляду в режимі реального часу інформації про платника податків, що збирається, 

використовується та формується контролюючими органами у зв’язку з обліком платників 

податків та адмініструванням податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійсненням 

податкового контролю, у тому числі дані оперативного обліку податків, зборів, єдиного 

внеску (у тому числі дані інтегрованих карток платників податків), дані системи електронного 

адміністрування податку на додану вартість, дані системи електронного адміністрування 

реалізації пального та спирту етилового, а також одержання такої інформації у вигляді 

документа, який формується автоматизовано шляхом вивантаження відповідної інформації з 

електронного кабінету із накладенням кваліфікованого електронного підпису посадової особи 

контролюючого органу та кваліфікованої електронної печатки контролюючого органу із 

застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки, які мають вбудовані 

апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від 

несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів 

особистих ключів та їх копіювання. 

Норми набрали чинності 23.05.2020. 

Довідково: Закон № 466 опубліковано у виданні «Голос України» від 22.05.2020 № 84. 

 

Реєстрація єдиного податку може бути анульована, якщо є податковий борг 

 

      Слов’янсько-Лиманське управління Головного управління ДПС у Донецькій 

області нагадує, що ФОП – платник єдиного податку, у разі наявності у неї податкового боргу 

на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів зобов’язана перейти на 

сплату інших податків і зборів, в останній день другого із двох послідовних кварталів або ж 

реєстрація платником єдиного податку може бути анульована за рішенням контролюючого 



органу шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку. Таке право надано 

контролюючим органам згідно з п.п. 3 п. 299.10 ст. 299 ПКУ. 

      Крім того, відповідно до п.п. 8 п.п. 298.2.3 п. 298.2 ст. 298 ПКУ, платники єдиного 

податку зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ у разі 

наявності податкового боргу на кожне перше число місяця протягом двох послідовних 

кварталів – в останній день другого із двох послідовних кварталів. 

     Одночасно повідомляємо, що  Законом України від 16 січня 2020 року №466-ІХ 

«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування 

податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» 

встановлено, що анулювання реєстрації єдиного податку можливе у разі наявності 

податкового боргу, який перевищує 1020 гривень. 

 

Дохід отримано на роботі за кордоном: чи треба декларувати? 

 

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

повідомляє, що об’єктом оподаткування резидента є, зокрема, іноземні доходи — доходи 

(прибуток), отримані з джерел за межами України (пп. 163.1.3 ст. 163 ПКУ). 

Тобто якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним, сума 

такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку 

— отримувача, який зобов’язаний подати річну податкову декларацію про майновий стан 

і доходи (пп. 170.11.1 ст. 170 ПКУ). 

Податкові декларації подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює 

календарному року для платників ПДФО (пп. 49.18.4 ст. 49 ПКУ). 

Отже, обов’язок щодо подання річної податкової декларації у платника податків — 

резидента виникає при отриманні іноземних доходів. 

При цьому під час нарахування (отримання) доходів, отриманих у вигляді валютних 

цінностей або інших активів (вартість яких виражено в іноземній валюті або міжнародних 

розрахункових одиницях), такі доходи перераховуються у гривні за валютним курсом НБУ, 

що діє на момент нарахування (отримання) таких доходів (п. 164.4 ст. 164 ПКУ). 

Для отримання права на зарахування податків та зборів, сплачених за межами України, 

платник зобов’язаний отримати від державного органу країни, де отримується такий дохід 

(прибуток), уповноваженого справляти такий податок, довідку про суму сплаченого податку 

та збору, а також про базу та/або об’єкт оподаткування. Зазначена довідка підлягає легалізації 

у відповідній країні, відповідній закордонній дипломатичній установі України, якщо інше не 

передбачено чинними міжнародними договорами України (п. 13.5 ст. 13 ПКУ). Сума податку 

з іноземного доходу платника податку — резидента, сплаченого за межами України, не може 

перевищувати суму податку, розраховану на базі загального річного оподатковуваного доходу 

такого платника податку відповідно до законодавства України (пп. 170.11.4 ст. 170 ПКУ). 

 

Трудові правовідносини: працевлаштування неповнолітніх має особливості 

 

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

інформує, що особи, які не досягли вісімнадцяти років (неповнолітні) відповідно до ст. 187 

Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) у трудових правовідносинах прирівнюються 

у правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших 

умов праці користуються пільгами, встановленими законодавством України. 

Згідно із ст. 188 КЗпП не допускається прийняття на роботу осіб молодших  16 років. 

Водночас, за згодою одного із батьків або особи, що його замінює, можуть прийматись на 

роботу особи, які досягли 15 років. 

Пунктом 1 ч. 1 ст. 51 КЗпП для неповнолітніх працівників віком від 16 до 18 років 

встановлено скорочену тривалість робочого часу – 36 год. на тиждень; для осіб віком від 15 

до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють у період канікул) – 24 год. на тиждень. 



Для осіб, які не досягли 18 років, випробувальний термін при прийнятті на роботу не 

встановлюється (ст. 7 КЗпП). 

На кожному підприємстві має вестися спеціальний облік працівників, які не досягли 18 

років, із зазначенням дати їх народження. 

Заробітна плата працівникам молодше 18 років, згідно із ст. 194 КЗпП, при скороченій 

тривалості щоденної роботи виплачується в такому ж розмірі, як працівникам відповідних 

категорій при повній тривалості щоденної роботи, відрядні оплачуються за відрядними 

розцінками, встановленими для дорослих працівників, з доплатою за тарифною ставкою за 

час, на який тривалість їх щоденної роботи скорочується порівняно з тривалістю щоденної 

роботи дорослих працівників. 

Оплата праці учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх 

спеціальних навчальних закладів, які працюють у вільний від навчання час, провадиться 

пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку. Підприємства можуть 

встановлювати учням доплати до заробітної плати. 

Молоді працівники мають право на щорічну відпустку, яка надається у зручний для них 

час. 

Звільнення працівників молодше 18 років з ініціативи власника або уповноваженого 

ним органу допускається тільки за згодою служби у справах дітей. 

 

 

Слов’янсько-Лиманське управління 

  

Мобільний додаток Legal ZrPlat в дії 

 

Відтепер кожен громадянин Донецького регіону зможе захистити свої права та 

поскаржитися на недобросовісних роботодавців або порушення у сфері легалізації підакцизної 

групи товарів. За ініціативи в.о. начальника ГУ ДПС у Донецькій області Ірини Долозіної 

Податковою Донеччини розроблено та на початку року введено в дію мобільний додаток 

«Legal ZrPlat».  

Кожен користувач, завантаживши безкоштовний додаток на мобільний телефон чи 

планшет 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), може повідомити податкову 

про випадки виплати заробітної плати “у конвертах”, неофіційне працевлаштування або будь-

які інші порушення законодавства про працю. Для цього в додатку існує вкладка 

«Поскаржитись на роботодавця».  

А якщо ви стали свідками продажу підакцизної продукції без відповідних документів, 

вам не видали фіскальний чек, то на ці та інші порушення у сфері легалізації підакцизної групи 

товарів у додатоку є вкладки: «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 відповідних вкладок можна викласти суть скарги, вказавши назву компанії 

і особисті дані або поскаржитися анонімно. Всі отримані повідомлення будуть розглянуті з 

дотриманням вимог чинного законодавства та нормативних документів. 

Тестування даної версії електронного продукту пройшло успішно і мало багато 

позитивних відгуків. На сьогодні додаток завантажили 446 користувачів, а до Податкової 

Донеччини надійшло 52 скарги, які зараз знаходяться на відпрацюванні у відповідних 

підрозділах. За результатами проведеної роботи додатково офіційно працевлаштовано за 

даною категорією СГД 62 особи. 

Окрім того, програма Legal ZrPlat містить інформаційні ресурси ДПС з 

питань  легалізації заробітної плати. Для зручності у мобільному додатку представлені КЗПП 

і Податковий Кодекс, посилання на сайт ГУ ДПС у Донецькій області та сторінку податкової 



в соціальній мережі Фейсбук, де розміщується найактуальніша інформація з 

податкового  законодавства в доступній формі.  

 Окрім того, в мобільному додатку вказано номер «гарячої лінії» та інша важлива 

інформація з працевлаштування та трудового законодавства. Так, є дуже зручний розділ 

"податковий календар", з яким ви ніколи не прогавите терміни важливих звітів або подій. А 

вкладка "податкові калькулятори" буде корисна не тільки бухгалтерам та підприємцям, а й для 

самих працівників, так як дозволить перевірити правильність нарахування заробітної плати.  

 

На соціальні потреби громади Донеччини отримали  

майже 4 млрд гривень  

 

Спільні заходи з органами місцевої влади, покращення обслуговування платників та 

проведення роз’яснювальної роботи щодо застосування норм податкового законодавства 

дозволило забезпечити  за січень-квітень 2020 року надходження від бізнес-спільноти 

Донеччини до місцевих бюджетів у сумі 3 млрд 934 млн гривень. 

Проведення інвентаризації землі, об’єктів нерухомості майна, виплата заробітної 

плати, ліквідація заборгованості, дотримання законодавства про оплату праці – це ті напрями, 

де Податкова Донеччини продуктивно діє спільно з органами місцевого самоврядування. 

Завдяки цьому суб’єкти господарювання працюють у правовому полі, дотримуючись 

трудового законодавства, а місцеві бюджети отримують додаткові надходження. Суб’єкти 

господарювання сплатили за 4 місяці 2020 року до місцевих бюджетів 2 млрд 938 млн гривень 

ПДФО, 344,2 млн гривень єдиного податку та 290,1 млн гривень земельного податку. 

Найбільші надходження до місцевої казни забезпечили платники м. Маріуполя – 1,4 

млрд грн, м. Покровськ та Покровський район поповнили місцеві бюджети на 0,6 млрд грн, 

міста Краматорськ та Слов`янськ – по 0,4 млрд грн відповідно. 

ГУ ДПС у Донецькій області нагадує, що своєчасна та повна сплата податків і зборів 

до бюджетів – це одна з головних передумов фінансової стабільності і добробуту нашої країни 

та кожного її громадянина. 

 

Платники Донеччини спрямували до держбюджету більше 950 мільйонів гривень 

ПДВ  

 

За підсумками січня-квітня 2020 року на Донеччині до держбюджету сплачено 950,3 

мільйонів гривень податку на додану вартість, що на 17,2 відсотків, або на 139,7 мільйонів 

гривень перевищує аналогічні показники минулого року.  

Найбільші надходження цього податку забезпечили платники м. Маріуполя – майже 

305 млн грн, м. Краматорськ – майже 130 млн грн, та м. Покровська і Покровського району – 

112,1 млн гривень. 

Податкова Донеччини інформує платників податку на додану вартість, що у зв’язку з 

набуттям чинності Закону України від 16 січня 2020 року №466-ІХ «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення 

технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» для звітності з ПДВ 

запроваджується єдиний звітний період – календарний місяць (у тому числі для платників 

єдиного податку) з метою спрощення адміністрування ПДВ, застосування єдиного підходу до 

формування показників звітності та їх відображення в інформаційних системах ДПС. 

 

З боржників стягнуто податкового боргу майже 50 млн гривень 

 

Податковий борг – це не тільки і не стільки приватна справа окремого платника 

податків, це проблема загальнодержавного значення, оскільки податковий борг є тими 

грошима, які не надійшли до державного та місцевих бюджетів та, таким чином, не можуть 



бути використані для здійснення вкрай важливих бюджетних видатків. Актуальним питання 

податкової заборгованості є і для Донецької області.  

Якщо добровільне погашення боргу неможливе, або платник податків свідомо порушує 

податкове законодавство та не має наміру повністю виконати свої зобов’язання перед 

бюджетом, податковою службою вживається цілий комплекс заходів стягнення податкового 

боргу, передбачений законодавством. 

Так, лише за чотири місяці поточного року працівниками ГУ ДПС у Донецькій області 

забезпечено надходження до бюджету за рахунок заходів з погашення податкового боргу у 

сумі 47,4 млн гривень. З метою забезпечення його погашення податківцями проведено опис 

майна боржників у податкову заставу на загальну суму 61,4 млн гривень. Від реалізації майна, 

що перебуває у податковій заставі, до бюджету додатково надійшло 1,2 млн гривень. До 

адміністративного суду Донецької області постійно спрямовуються позовні заяви щодо 

стягнення коштів з розрахунків платників податків в обслуговуючих банках. На підставі 

прийнятих судових рішень до банківських установ спрямовано більше 15 тис. інкасових 

доручень, за результатами яких до бюджету стягнуто 3,1 млн гривень. 

 

Майже 1,5 мільйона штрафних санкцій донараховано Податковою Донеччини за 

порушення у сфері використання РРО  

 

За 4 місяці поточного року по Донецькому регіону проведено розрахункових операцій 

при продажу товарів (послуг) за допомогою РРО на суму 3,4 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 99 перевірок щодо 

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

касової дисципліни. За результатами проведених фактичних перевірок порушникам 

донараховано 1,5 млн грн штрафних санкцій, з яких 1,1 млн грн вже сплачено до бюджету. 

ГУ ДПС у Донецькій області інформує, що Законом України від 17.03.2020 № 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 до 01.08.2020 

запровадження нових правил використання РРО, а саме – можливість  застосування 

програмних РРО, як альтернативи класичним РРО, і збільшення розміру штрафних 

(фінансових) санкцій (було з 19.04.2020).  

Таким чином, вже з 1 серпня 2020 року суб’єкти господарювання при здійсненні 

готівкових розрахунків зі споживачами зможуть застосовувати програмні РРО, в якості яких 

можливо буде застосовувати будь-який пристрій (смартфон, планшет, комп’ютер тощо). В 

програмному РРО фіскальні функції реалізовані через фіскальний сервер ДПС. 

 

 

ГУ ДПС у Донецькій області 
 


