
Зміни у застосуванні реєстраторів розрахункових операцій з 01 серпня 2020 року 

 

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

повідомляє про новації у застосуванні реєстраторів розрахункових операцій (РРО) з 1 серпня 

2020 року, а саме: 

1. Суб’єктам господарювання буде дозволено при здійсненні готівкових розрахунків із 

споживачами застосовувати програмні РРО, у якості яких можливо буде застосовувати будь-

який пристрій (смартфон, планшет, комп’ютер тощо), який за допомогою спеціального 

програмного забезпечення може фіскалізувати розрахункові операції на сервері ДПС. 

До застосування програмних РРО можуть перейти за власним бажанням будь-які 

суб’єкти господарювання, які: 

         - до цього застосовували класичні РРО і вирішили застосовувати програмні РРО, 

у тому числі з причини закінчення строку експлуатації класичних РРО або незручностей, 

пов’язаних із застосуванням класичних РРО, наприклад Інтернет-торгівля; 

         - до цього не застосовували класичні РРО, але досягли обсягів або розпочали 

діяльність, при яких застосування реєстраторів є обов’язковим, і обрали не класичний, а 

програмний РРО; 

         - учасники платіжних систем, які застосовують програмно-технічні комплекси 

самообслуговування з приймання готівки для подальшого її переказу, які доцього мали вже 

застосовувати РРО і для яких з 1 серпня будуть посилені вимоги та встановлено, що 

використання ПТКС, не переведених у фіскальний режим (не обладнаних переведеними у 

фіскальний режим РРО та ПРРО), забороняється. 

Тобто, суб’єкт господарювання самостійно, виходячи з власних потреб, обирає вид РРО 

(програмний або класичний), засобами якого здійснюється реєстрація розрахункових операцій 

відповідно до вимог Закону України «Про застосування РРО у сфері торгівлі, громадського 

харчування та послуг».    

2. Відбудеться деяке збільшення розміру штрафних (фінансових) санкцій за 

непроведення розрахункових операцій через РРО, зокрема, 10 відсотків і 50 відсотків (при 

повторному порушенні протягом року) вартості проданих з порушенням товарів (робіт, 

послуг). 

3. Також, для суб’єктів господарювання настає обов’язок зазначати у чеку РРО поряд з 

найменуванням підакцизних товарів коди товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД (до цього 

було тільки для пального). 

У разі проведення розрахункових операцій через РРО та/або програмні РРО без 

використання режиму попереднього програмування найменування кожного підакцизного 

товару із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, ціни товару та обліку його 

кількості, відповідно до ст. 17 Закону України «Про РРО» з 01.08.2020 року до суб’єктів 

господарювання застосовуються фінансові санкції у розмірі триста неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян (5100 гривень). 

 

Закон України № 466: нові умови анулювання реєстрації платника ПДВ 

 

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

інформує, 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 ряд змін до Податкового кодексу України (далі – ПКУ). 

Так, Законом № 466 п. 184.2 ст. 184 ПКУ доповнено абзацом другим, відповідно якого, 

якщо щодо особи, зареєстрованої платником ПДВ до Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, внесено запис про державну 

реєстрацію припинення юридичної особи(крім перетворення) або підприємницької діяльності 



фізичної особи – підприємця (далі – ФОП) або якщо до реєстру платників єдиного податку 

внесено запис про застосування спрощеної системи оподаткування, що не передбачає сплати 

ПДВ, анулювання реєстрації проводиться контролюючим органом автоматично на підставі 

відповідних відомостей, отриманих згідно із Законом України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» або за даними 

реєстру платників єдиного податку. 

Крім того, анулювання реєстрації платника ПДВ здійснюється на дату, зокрема 

державної реєстрації припинення юридичної особи або підприємницької діяльності ФОП. 

Роботодавцям про способи подання повідомлення про прийняття працівника на 

роботу 

 

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

повідомляє, що  відповідно до Порядку повідомлення Державній податковій службі та її 

територіальним органам про прийняття працівника на роботу, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 413 із змінами та доповненнями (далі 

– Порядок № 413), повідомлення про прийняття працівника на роботу подається власником 

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

особою (крім повідомлення про прийняття на роботу члена виконавчого органу 

господарського товариства, керівника підприємства, установи, організації) до 

територіальних органів Державної податкової служби (далі – ДПС) за місцем обліку їх як 

платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за формою 

згідно з додатком до Порядку № 413 до початку роботи працівника за укладеним трудовим 

договором одним із таких способів: 

► засобами електронного зв’язку з використанням кваліфікованого електронного 

підпису відповідальних осіб відповідно до вимог законодавства у сфері електронного 

документообігу та електронних довірчих послуг; 

► 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 про прийняття працівника на роботу, 

вноситься до реєстру страхувальників та реєстру застрахованих осіб відповідно до 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. 

Повідомленням про прийняття на роботу члена виконавчого органу господарського 

товариства, керівника підприємства, установи, організації є відомості, отримані органами 

ДПС з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань. 

Через Електронний кабінет юридична особа має можливість надіслати заяву про 

застосування спрощеної системи оподаткування 

 

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

доводить до відома, що порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування 

платниками єдиного податку, зокрема, третьої групи здійснюється відповідно до підпунктів 

298.1.1 – 298.1.4 п. 298.1 ст. 298 Податкового кодексу України (далі – ПКУ)ПКУ. 

Норми встановлені п. 298.1 ст. 298 ПКУ. 

Для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування суб’єкт 

господарювання подає до контролюючого органу за місцем податкової адреси заяву про 



застосування спрощеної системи оподаткування (далі – Заява) (абзац перший п.п. 298.1.1 п. 

298.1 ст. 298 ПКУ). 

До поданої Заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік, який 

визначається з дотриманням вимог, встановлених главою 1 «Спрощена система 

оподаткування, обліку та звітності» розділу XIV ПКУ (абзац третій  п.п. 298.1.4 п. 298.1 ст. 

298 ПКУ). 

Форми Заяви та Розрахунку доходу за попередній календарний рік, що передує року 

переходу на спрощену систему оподаткування (далі – Розрахунок) затверджені наказом 

Міністерства фінансів України від 16.07.2019 № 308. 

Згідно з абзацом п’ятим п.п. 298.1.1 п. 298.1 ст. 298 ПКУ Заява подається за вибором 

платника податків, якщо інше не передбачено ПКУ, зокрема, засобами електронного зв’язку в 

електронній формі з дотриманням вимог законів України від 22 травня 2003 року № 851-IV 

«Про електронні документи та електронний документообіг» зі змінами та доповненнями (далі 

– Закон № 851) та від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги» зі 

змінами та доповненнями (далі – Закон № 2155). 

При цьому згідно з п. 421.2 ст. 421 ПКУ 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, в тому числі, шляхом, зокрема, 

отримання будь-якого документа, що стосується такого платника податків та має бути виданий 

йому контролюючим органом згідно із законодавством України, або інформації з баз даних 

про такого платника податків 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, з дотриманням вимог Законів № 851 та № 2155. 

Нагадуємо, що вхід до Електронного кабінету здійснюється за 

адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС. 

Робота у приватній частині Електронного кабінету здійснюється з використанням 

кваліфікованого електронного підпису, отриманого у будь-якого Кваліфікованого надавача 

електронних довірчих послуг. 

За допомогою приватної частини Електронного кабінету юридична особа має 

можливість направити до органу ДПС Заяву та Розрахунок (ідентифікатори форм J0102003 та 

J0102103 відповідно). 

ФОП припинив діяльність: в який термін подається звіт та сплачується єдиний 

внесок? 

 

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

повідомляє, що відповідно до п.п. 3 п. 1 розділу ІІ Інструкції про порядок нарахування і сплати 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої 

наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 № 449 із змінами і доповненнями (далі 

– Інструкція № 449), платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування (далі – єдиний внесок) є , зокрема фізичні особи – підприємці (далі – ФОП), в 

тому числі ФОП – платники єдиного податку. 

Згідно з п. 2 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), ФОП, у тому числі ФОП – платники єдиного 

податку, формують та подають до контролюючих органів Звіт про суми нарахованого доходу 



застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (далі – Звіт) самі за себе один раз на 

рік до 10 лютого року, що настає за звітним періодом. 

У разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності страхувальників, 

зазначених у п. 2 розділу ІІІ Порядку № 435, такі особи зобов’язані подати самі за себе Звіт із 

зазначенням типу форми «ліквідаційна», де останнім звітним періодом є період з дня 

закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення 

підприємницької діяльності      (п. 10 розділу ІІІ Порядку № 435). 

Звіт із зазначенням типу форми «ліквідаційна» формують та подають до 

контролюючого органу страхувальники, зазначені у п. 2 розділу ІІІ Порядку № 435, – протягом 

30 календарних днів з дня проведення державної реєстрації припинення підприємницької 

діяльності (п. 11 розділу ІІІ Порядку № 435). 

Відповідно до п.п. 1 п. 13 розділу ІV Інструкції № 449 для платників, зазначених у п.п. 

3 п. 1 розділу II Інструкції № 449, останнім періодом, за який необхідно обчислити та сплатити 

єдиний внесок, буде період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної 

реєстрації припинення. 

Єдиний внесок сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку 

подання Звіту із зазначенням типу форми«ліквідаційна». 

 

 

Слов’янсько-Лиманське управління 

 

 

Підприємства Донеччини забезпечили надходження до бюджетів всіх рівнів майже 

927 млн грн податку на прибуток  

 

Податок на прибуток традиційно залишається одним з вагомих джерел наповнення 

дохідної частини зведеного бюджету. У загальній сумі надходжень до державної казни питома 

вага податку на прибуток складає понад 18 відсотків.  

У січні – червні 2020 року Головним управлінням ДПС у Донецькій області 

мобілізовано до бюджету 926,9 млн грн податку на прибуток. При цьому до державної 

скарбниці забезпечено 826,9 млн грн податку на прибуток, до місцевих бюджетів – 

100 млн гривень.  

Слід зазначити, що пріоритетним напрямом у роботі податківців області є 

вдосконалення електронних сервісів та активне впровадження найсучасніших інформаційних 

технологій для покращення обслуговування платників податків.   Ці заходи 

дозволяють  фахівцям податкової Донеччини досить швидко та якісно опрацьовувати подану 

від суб’єків господарювання звітність, а платникам – мінімізувати спілкування з 

податківцями.      

 

Сільгоспвиробники Донеччини сплатили понад 68 мільйонів гривень єдиного 

податку  

 

За результатами першого півріччя поточного року представники четвертої групи 

спрощеної системи оподаткування, до якої належать сільгоспвиробники, поповнили місцеві 

скарбниці Донецького регіону на 68,1 млн гривень.  

Серед них лідерами зі сплати податку стали підприємства Мар’їнського району, 

сплативши 13,6 млн грн, Волноваського району – 10,0 млн грн та Покровського району – 8,7 

млн гривень.  

Нагадуємо, що до четвертої групи платників єдиного податку належать юридичні особи 

- сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського 

товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 

відсотків, та фізичні особи – підприємці, які провадять діяльність виключно в межах 



фермерського господарства за умови виконання вимог пп.4 п.291.4 ст.291 Податкового 

кодексу України. 

Базою оподаткування для єдинників четвертої групи є нормативна грошова оцінка 

одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних 

насаджень),  а для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) − 

нормативна грошова оцінка ріллі в області, з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного 

станом на 1 січня базового податкового (звітного) року.  

 

Автовласники Донеччини сплатили 1,8 млн грн транспортного податку  

 

За перше півріччя 2020 року власники елітних та дорогих автомобілів Донецького 

регіону сплатили до місцевих бюджетів 1,8 млн грн транспортного податку.  

Зазначена сума на 425,8 тис. грн, або на 31,6 відсоток, більша від запланованого. Разом 

з тим, порівняно з відповідним періодом минулого року сума сплаченого податку зменшилась 

на 421,9 тис. грн, або на 19 відсотків, але це пояснюється законодавчим скороченням переліку 

авто, що підлягають оподаткуванню, з більш ніж 3,5 сотень до 172 одиниць.  

Податкова Донеччини нагадує, що транспортний податок 100-відсотково зараховується 

до місцевих бюджетів. Згідно з законодавством України транспортним податком 

оподатковуються легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п'яти років 

(включно) та середньоринкова вартість яких перевищує 375 розмірів мінімальної заробітної 

плати, встановленої на 1 січня податкового (звітного) року. Ставка транспортного податку – 

25 тисяч гривень на рік за одне таке авто.  

Що стосується фізичних осіб – власників дорогих авто, то вони отримують податкові 

повідомлення – рішення про сплату транспортного податку за місцем його реєстрації, з 

терміном сплати протягом 60 днів з дня його вручення. Довідково - бюджетні рахунки для 

сплати податків, зокрема транспортного податку з фізичних осіб, можна звірити на офіційному 

порталі ГУ ДПС у Донецькій області за наступним посиланням: https://dn.tax.gov.ua/byudjetni-

rahunki/ 

 

Надходження від туристів Донеччини склали більше 840 тис. гривень  

 

Платники податків Донеччини, які здійснюють діяльність у туристичній сфері, 

впродовж першого півріччя 2020 року сплатили до місцевих бюджетів Донецького регіону 

843,1 тис. грн туристичного збору. 

Зокрема, фізичні особи-підприємці поповнили місцеві бюджети на 469,7 тис. грн, а 

юридичні особи - на 373,4 тис. гривень.  

Найбільші суми туристичного збору надійшли від гостей, вподобавших чарівні 

краєвиди та чисте повітря Слов’янського краю – 322,9 тис. гривень. 

Нагадаємо – ставка туристичного збору встановлюється рішенням органу місцевого 

самоврядування за кожну добу тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі) у 

розмірі до 0,5 відсотка мінімальної заробітної плати – для внутрішнього туризму та до 5 

відсотків мінімальної заробітної плати – для в'їзного.  

Платники туристичного збору сплачують суму збору авансовим внеском перед 

тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам, які справляють 

збір за ставками, у місцях справляння збору та з дотриманням інших вимог, визначених 

рішенням відповідної ради.  

Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням щоквартально згідно 

наданої податкової декларації, або авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного 

місяця на підставі рішення відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної 

територіальної громади. 

З 3 серпня змінюється режим операційного дня для сплати податків 



 

Головне управління ДПС у Донецькій області звертає увагу, що з метою створення 

сприятливих умов для платників податків, в частині виконання зобов’язань перед бюджетом, 

з 03.08.2020 учасник системи електронних платежів НБУ Казначейство ЕАП (код банку 

899998) буде працювати в режимі 23/7. 

Згідно з пунктом 1 Рішення правління НБУ «Дата банківського дня в СЕП у робочі дні 

за п’ятиденного робочого тижня відповідатиме календарній даті, а у вихідні дні, святкові та 

неробочі дні, визначені законодавством України – календарній даті першого робочого 

(операційного) дня після них». 

 

 

 

ГУ ДПС у Донецькій області 
 


