
ОГОЛОШЕННЯ 

 
Слов'янсько-Лиманське управління Головного управління ДФС у Донецькій 

області повідомляє, що 18 грудня 2018 року об 11 год. 00 хв. за адресою: м.Слов’янськ, 

площа Соборна 3 (вхід через Пенсійний фонд) відбудеться семінар для платників податків 

на тему: «Останні податкові зміни. Адміністрування єдиного податку для фізичних та 

юридичних осіб». 

Телефон для довідок:  3-51-65. 

 

До уваги платників ЄСВ! 

 

Слов'янсько-Лиманське управління Головного управління ДФС у Донецькій 

області звертає увагу, що відповідно до п.п. 1 частини другої ст. 6 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) 

платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – 

ЄСВ) зобов’язані своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати 

ЄСВ. 

У разі виявлення своєчасно не сплачених сум страхових внесків платники ЄСВ 

зобов’язані самостійно обчислити ці внески і сплатити їх з нарахуванням пені в порядку і 

розмірах, визначених ст. 25 Закону № 2464. 

Частиною тринадцятою ст. 9 Закону № 2464 передбачено, що суми помилково 

сплаченого ЄСВ зараховуються в рахунок майбутніх платежів ЄСВ або повертаються 

платникам у порядку і строки, визначені центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за погодженням 

з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

бюджетної політики, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, Пенсійним фондом 

України та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування. 

 

Розстрочення та відстрочення заборгованості зі сплати ЄСВ законодавством 

не передбачено 

 

Слов'янсько-Лиманське управління Головного управління ДФС у Донецькій 

області нагадує, що чинним законодавством, що регулює порядок нарахування, 

обчислення і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування (далі – ЄСВ), не передбачено розстрочення та відстрочення заборгованості з 

його сплати. 

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) ЄСВ підлягає сплаті 

незалежно від фінансового стану платника. 

За наявності у платника податків одночасно із зобов’язаннями із сплати ЄСВ 

зобов’язань із сплати податків, інших обов’язкових платежів, передбачених законом, або 

зобов’язань перед іншими кредиторами зобов’язання із сплати ЄСВ 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 ЄСВ до платника 

застосовуються фінансові санкції, передбачені Законом № 2464, а посадові особи, винні у 

порушенні законодавства про збір та ведення обліку ЄСВ, несуть дисциплінарну, 

адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно із законом 

(частина 11 ст. 9 Закону № 2464). 



 

У громадян ще є час скористатися податковою знижкою за 2017 рік 

 

Слов'янсько-Лиманське управління Головного управління ДФС у Донецькій 

області  нагадує, що чинне законодавство дозволяє громадянам скористатися правом на 

податкову знижку за попередній (звітний) рік  до кінця поточного року. Отже, останній 

термін  надання декларації про доходи для отримання податкової знижки за 2017 рік – 29 

грудня 2018 року. 

Звертаємо увагу,  якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за 

звітним, не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного 

податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься (п.п. 166.4.3 п. 

166.4 ст. 166 ПКУ). 

Серед витрат, за якими можна звертатись для отримання податкової знижки, є 

 сума коштів, сплачених на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних 

навчальних закладів для компенсації вартості здобуття освіти такого платника податку та 

/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення.    

   Слід враховувати, що  включити до податкової знижки на навчання можна 

кошти, сплата яких фактично підтверджена відповідними розрахунковими документами 

(квитанції, касові ордери, чеки тощо), у яких зазначено, що платіж за навчання здійснено 

безпосередньо особою, яка звертається. 

Декларація надається  до Центру обслуговування платників  за місцем реєстрації 

платника. 

 

Електронні сервіси ДФС – комфорт для платників 

 

Слов'янсько-Лиманське управління Головного управління ДФС у Донецькій 

області звертає увагу платників, що одним із важливих завдань органів ДФС сьогодні є 

створення комфортних умов для бізнесу, зокрема, забезпечення якісного обслуговування 

платників, електронізація сервісів, які дозволять обслуговувати платників дистанційно, а 

також зменшення витрат часу на адміністрування податкових платежів. 

Так, Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс («ЗІР»), який постійно 

оновлюється та надає можливість суб’єктам господарювання самостійно у зручний для 

них час отримати достовірну і повну довідкову інформацію з питань щодо оподаткування, 

державної митної справи, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування, електронних довірчих послуг (далі – ЄДП) та іншого законодавства, 

контроль за додержанням якого покладено на органи ДФС. 

З 1 жовтня 2018 року ДФС запроваджено нові електронні формати для фізичних 

осіб щодо отримання інформації з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 

про суми виплачених доходів та утриманих податків. Доповнена інформація про суму 

виплаченого доходу, суму перерахованого податку, а також про дати 

прийняття/звільнення з роботи відповідно до Податкових розрахунків за формою № 1ДФ, 

які подаються податковими агентами до контролюючих органів. Зазначені електронні 

формати розміщені на офіційному веб-порталі ДФС України у сервісі «Електронна 

звітність». 

З метою реалізації платниками податків своїх прав та обов’язків, визначених 

Податковим кодексом України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та 

доповненнями функціонує інформаційно-телекомунікаційна система «Електронний 

кабінет». 

Отже, електронні сервіси ДФС забезпечують комфортні умови для платників, 

скорочують час на пошук необхідної інформації і дозволяють отримати її дистанційно. 

 

 



Слов’янсько-Лиманське управління 

 

За результатами роботи оперативного управління ГУ ДФС  

у Донецькій області бюджет країни отримав майже 10 млн гривень 

 

Ефективність боротьби зі злочинністю у сфері оподаткування значною мірою 

залежить від сплаву оперативних та слідчих дій податкової міліції Донеччини. Така 

згуртованість вже відбилась на реальних результатах роботи – протягом 11 місяців 2018 

року за матеріалами співробітників оперативного управління ГУ ДФС у Донецькій області 

обліковано 41 кримінальне провадження, з яких більше половини, або 26 – за фактами 

ухилення від сплати податків. Також до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 

10 кримінальних проваджень за фактами реалізації фальсифікованих підакцизних товарів, 

4 – за фактом фіктивного підприємництва, 2 – за фактом привласнення, розтрати 

держмайна шляхом зловживання службовим становищем та 1 – за фактом ухилення від 

сплати єдиного внеску в особливо великих розмірах. 

За результатами досудового розслідування спрямовано до суду з обвинувальним 

актом 12 кримінальних проваджень. 

З метою відшкодування заподіяних державі збитків по розпочатих кримінальних 

провадженнях накладено арешт на майно, розрахункові рахунки та грошові кошти, в 

результаті чого стягнуто до бюджету 9,7 млн гривень. 

Таким чином, в рамках запобігання кримінальним та іншим правопорушенням у 

сфері оподаткування оперативне управління ГУ ДФС у Донецькій області продовжує 

здійснення заходів щодо упередження розкрадання бюджетних коштів, боротьбу з 

фіктивним підприємництвом та незаконним обігом підакцизних товарів. 

 

 

На Донеччині діє більше 8 тисяч «алкогольних та тютюнових» ліцензій  

 

За інформацією управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних 

товарів ГУ ДФС у Донецькій області станом на 1 грудня 2018 року на території області діє 

8095 ліценцій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими 

виробами.  

Зокрема, у листопаді поточного року було видано 769 ліцензій на право роздрібної 

торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, з них на торгівлю 

алкогольними напоями – 419, та 350 – на торгівлю тютюновими виробами. 

За одинадцять місяців 2018 року за несвоєчасну сплату чергового платежу 

призупинено дію 680 ліцензій та дію 151 ліцензії анульовано. Крім того, за продаж 

алкоголю та тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років, суб’єктам 

господарювання Донеччини було анульовано 85 ліцензій. 

Зазначимо, що з метою упередження порушень в сфері обігу алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів фахівці фіскальної служби Донеччини постійно проводять 

контрольно-перевірочні заходи, спрямовані на зменшення тіньового обігу підакцизних 

товарів. За їх результатами з початку 2018 року сума фінансових санкцій склала 5,6 млн 

грн, зокрема, за безліцензійну торгівлю алкогольними напоями – більше 0,5 млн грн, за 

торгівлю алкогольними напоями за цінами, нижчими від встановлених мінімальних 

оптово-відпускних або роздрібних цін – майже 2,5 млн гривень. Крім того, до 

недобросовісних підприємців, які продавали алкоголь та тютюн неповнолітнім, 

застосовано фінансові санкції на загальну суму більше 1,2 млн гривень. 

Загалом, з початку року від ліцензування роздрібної торгівлі алкогольними 

напоями та тютюновими виробами до місцевих бюджетів Донеччини надійшло більш, ніж 

30,8 млн гривень. 

 



Операція «Акциз-2018»: на Донеччині вилучено з незаконного  

обігу тютюну на більш, ніж мільйон гривень 

 

Податкова міліція ГУ ДФС у Донецькій області продовжує проведення заходів в 

рамках операції «Акциз-2018», спрямованих на упередження збитків та додаткові 

надходження до держбюджету. 

Співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Донецькій області та спеціального 

підрозділу податкової міліції ДФС України, який залучений до складу Об’єднаних сил, 

спільно з працівниками Служби безпеки України та Прокуратури Донецької області, в 

рамках проведення операції «АКЦИЗ-2018» та оперативного супроводження досудового 

розслідування кримінального провадження, раніш внесеного СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій 

області за ст. 204 Кримінального кодексу України (факт зберігання та транспортування з 

метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів), проведено обшук складського 

приміщення, розташованого у м. Краматорськ. 

У ході обшуку, проведеного в рамках кримінального провадження, з незаконного 

обігу вилучено тютюнові вироби загальною кількістю 27,5 тис. пачок на суму орієнтовно 

1,1 млн гривень. 

Слідство триває. 

 

Внесок Донеччини до бюджету – 8,6 млрд гривень  

податків і зборів з доходів фізичних осіб 

 
За січень-жовтень 2018 року від мешканців Донецького регіону до зведеного 

бюджету країни надійшло 8,6 млрд грн податків і зборів з  доходів фізичних осіб. Приріст 

надходжень зазначеного податку за відповідний період минулого року складає 21%, або 

1,5 млрд гривень.  

Майже 2,5 млрд гривень, або чверть сплачених податків і зборів з доходів фізичних 

осіб, спрямовано до Державного бюджету країни, що на 0,5 млрд грн перевищує 

надходження 2017 року. 

Решту коштів, а саме 6,1 млрд гривень, спрямовано до місцевих бюджетів області 

для фінансування потреб громад. Приріст надходжень до місцевих скарбниць цього року 

склав майже 1 млрд гривень. 

Податок на доходи фізичних осіб безпосередньо залежить від розміру заробітної 

плати, яку офіційно отримують працевлаштовані працівники. Тому фахівцями фіскальної 

служби Донеччини постійно проводиться робота з питань легалізації трудових відносин. 

Головне управління ДФС у Донецькій області закликає роботодавців 

дотримуватися трудового законодавства, своєчасно сплачувати податки та оформлювати 

належним чином найманих працівників, аби не наражатися на чималі штрафи, адже 

відповідальність за неофіційне працевлаштування – штраф у розмірі 111690 грн за 

кожного працівника. 

 

Аудитом Донеччини за 11 місяців донараховано  

майже 650 млн гривень  

 

За січень-листопад 2018 року фахівці підрозділів аудиту ГУ ДФС у Донецькій 

області провели 627 документальних перевірок, за результатами яких донараховано 

податкових зобов’язань на 649,4 млн гривень. Крім того, в ході перевірок зменшено 

від’ємне значення об’єкта оподаткування податком на прибуток на 549,1 млн грн, що 

упередило несплату податку на прибуток у майбутньому на 98,8 млн гривень. 

Підрозділами аудиту фіскальної служби Донецького регіону першочергова увага 

приділяється проведенню перевірок суб’єктів господарювання, щодо яких у податківців є 

питання та які мають ризики щодо несплати податків і зборів в своїй діяльності. Крім 



того, фіскальна служба Донеччини підтримує курс Уряду щодо уникнення 

необґрунтованих перевірок та зменшення тиску на бізнес. Таким чином, підприємства з 

мінімальним набором ризиків не потрапляють до заходів планового аудиту. 

Також за 11 місяців 2018 року підрозділами аудиту Донеччини додатково 

забезпечено надходжень до державного бюджету у сумі 60,0 млн гривень. За результатами 

проведених документальних перевірок поточного року до бюджету надійшло 35,1 млн 

гривень. 
 


