
Туристичні тропи Донеччини поповнили місцеві бюджети на 1,7 млн гривень 

  

За десять місяців 2020 року відпочивальники Донеччини залишили у регіоні 1,7 

млн гривень туристичного збору. 

І якщо літом більш привабливими для мешканців та гостей регіону були курортні 

зони Азовського узбережжя, що поповнило місцевий бюджет міст Мангуш та Маріуполь 

на 333,4 тис. грн, то прихильники відпочинку у лісі залишили місцевим бюджетам м. 

Слов`янськ та м. Лиман більше 600 тис. грн туристичного збору, а гості м. Краматорська 

збагатили місцеву казну на 525,6 тис. гривень.  

  

Податкова Донеччини нагадує корисні посилання на офіційні сторінки Державної 

податкової служби України: Telegram - t.me/tax_gov_ua, Facebook - fb.com/TaxUkraine, 

YouTube - youtube.com/TaxUkraine.  

Крім того, у нас теж є YouTube-канал  

https://www.youtube.com/channel/UCzcW1e1XnPo_Qc6oV6XP3YQ  

Підписуйтесь на офіційні канали податкової служби, щоб не пропустити важливе!  

 

 

На Донеччині бізнес використовує вже більше 1,5 тисячі Програмних РРО  

  

Податкова Донеччини розпочинає цикл статей щодо розвінчання міфів про 

Програмні РРО. І розпочнемо з найбільш поширеного побоювання представників бізнесу 

– «це надто складно і обтяжливо для малого бізнесу, особливо – ФОПів-спрощенців. 

Наявність РРО потребує найму бухгалтера». 

І поки хтось шукає причини не робити цього, інші вже використовують цей 

зручний новаційний продукт. На сьогодні у Донецькому регіоні платники податків 

використовують 1562 Програмних РРО, з них 75 зареєстровано платниками Донеччини. 

РРО не створює жодних проблем для реального ФОПа, що працює у легальному 

полі, оскільки такий ФОП все одно веде облік своїх продажів для власних потреб. РРО 

дозволяє робити це навіть простіше. Небезпеку РРО створює лише для тих ФОПів, що 

ведуть свою діяльність у «тіні», таким чином, ведучи нечесну гру по відношенню до 

сумлінних платників податків. 

Крім того, у порівнянні із «залізним» РРО, програмне РРО є ще простішим в 

роботі. Відеоурок щодо реєстрації програмного РРО можна проглянути за наступним 

посиланням: https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/video-lessons/6842.html. Не 

перемикайтесь, це тільки початок) 

  

Податкова Донеччини нагадує корисні посилання на офіційні сторінки Державної 

податкової служби України: Telegram - t.me/tax_gov_ua, Facebook - fb.com/TaxUkraine, 

YouTube - youtube.com/TaxUkraine.  

Крім того, у нас теж є YouTube-канал  

https://www.youtube.com/channel/UCzcW1e1XnPo_Qc6oV6XP3YQ  

Підписуйтесь на офіційні канали податкової служби, щоб не пропустити важливе!  

 

 

Податківці Донеччини виявили незаконне привласнення бюджетних коштів у 

сумі понад 57 мільйонів гривень 

  

Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ 

ДПС у Донецькій області встановлено факти нанесення збитків комунальному 

підприємству протягом трьох років на суму 57,4 млн гривень. 
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У ході аналітичного дослідження фахівцями Податкової Донеччини було 

встановлено відносини комунального підприємства протягом 2018-2020 років з 

підприємством, що має ризики в оподаткуванні та у якого не простежується походження 

товару за ланцюгом постачання. Підприємство відповідно до Порядку зупинення 

реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових 

накладних, затвердженого постановою КМУ від 11 грудня 2019 року №1165, внесено до 

переліку платників податків, що відповідають критеріям ризиковості, а податкові накладні 

зупинено, але це не завадило комунальному підприємству перераховувати кошти 

протягом трьох років на адресу ризикового підприємства. 

Сума легалізованих та конвертованих коштів у готівку склала понад                     57 

млн гривень. Матеріали передано для прийняття рішення в межах КПК України до 

Національної поліції в Донецькій області.  

  

Податкова Донеччини нагадує корисні посилання на офіційні сторінки Державної 

податкової служби України: Telegram - t.me/tax_gov_ua, Facebook - fb.com/TaxUkraine, 

YouTube - youtube.com/TaxUkraine.  

Крім того, у нас теж є YouTube-канал  

https://www.youtube.com/channel/UCzcW1e1XnPo_Qc6oV6XP3YQ  

Підписуйтесь на офіційні канали податкової служби, щоб не пропустити важливе!  

 

 

На Донеччині за допомогою фіктивних цінних паперів вивели в «тінь» більше 

13 мільйонів гривень  

  

Головним управлінням ДПС у Донецькій області було отримано інформацію від 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо реалізації цінних паперів 

без відповідного придбання, а також за відсутністю відображення в податковій та 

фінансовій звітності підприємств зазначених операцій. 

У ході аналітичного дослідження співробітниками Управління боротьби з 

відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у 

Донецькій області встановлено, що колом пов’язаних підприємств, що мають ознаки 

сумнівності та здійснили перереєстрацію до Донецької області з інших областей, 

здійснюються операції з реалізації цінних паперів, операції які не мають на меті реального 

фінансового результату, а спрямовані виключно на імітацію діяльності, підміну цінних 

паперів за ланцюгом на адресу підприємств реального сектору економіки з метою 

незаконного перерахування коштів та подальшого виведення у готівку. 

Сума легалізованих та конвертованих коштів склала понад 13 млн 

гривень. Матеріали передано для визначення підслідності в межах КПК України до 

Прокуратури Донецької області.  

  

Податкова Донеччини нагадує корисні посилання на офіційні сторінки Державної 

податкової служби України: Telegram - t.me/tax_gov_ua, Facebook - fb.com/TaxUkraine, 

YouTube - youtube.com/TaxUkraine.  

Крім того, у нас теж є YouTube-канал  

https://www.youtube.com/channel/UCzcW1e1XnPo_Qc6oV6XP3YQ  

Підписуйтесь на офіційні канали податкової служби, щоб не пропустити важливе!  
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Майже 963 мільйони грн отримали місцеві громади Донеччини від 

«спрощенців» регіону 
  

За 11 місяців 2020 року платники Донецького регіону, що обрали спрощену 

систему оподаткування обліку та звітності, перерахували до місцевих бюджетів 962,5 млн 

грн єдиного податку.  

В порівнянні з минулорічними показниками загальна сума єдиного податку зросла 

на 5 відсотків. За рахунок такого приросту місцеві громади отримали на 48,9 млн грн 

більше, ніж у 2019 році.  

У структурі перерахованого до місцевих скарбниць єдиного податку найвагомішу 

частку надходжень, а це 68,5%, сплачено фізичними особами-підприємцями – 659,1 млн 

гривень. Натомість, внесок юридичних осіб складає 303,4 млн грн, з них 196,9 млн грн 

забезпечили сільскогосподарські товаровиробники – платники єдиного податку 4 групи.  

  

Податкова Донеччини нагадує корисні посилання на офіційні сторінки Державної 

податкової служби України: Telegram - t.me/tax_gov_ua, Facebook - fb.com/TaxUkraine, 

YouTube - youtube.com/TaxUkraine.  

Крім того, у нас теж є YouTube-канал  

https://www.youtube.com/channel/UCzcW1e1XnPo_Qc6oV6XP3YQ  

Підписуйтесь на офіційні канали податкової служби, щоб не пропустити важливе!  

 

 

Трудовий договір – обов’язкова умова допуску працівника до роботи 

 

В Головному управлінні ДПС у Донецькій області нагадують роботодавцям, 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 чи фізична особа – роботодавець зобов’язується 

виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для 

виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і 

угодою сторін (ст. 21 Кодексу законів про працю). 

Трудовий договір може бути безстроковим, що укладається на невизначений строк, та 

строковим, що укладається на визначений строк, встановлений за погодженням сторін або 

на час виконання певної роботи. 

Строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть 

бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або 

умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених 

законодавчими актами. 

Трудові відносини між громадянином, який наймається на роботу, та роботодавцем 

(юридичною або фізичною особою – підприємцем) оформлюються у письмовій формі. 

При укладенні трудового договору з працівником може бути обумовлене угодою сторін 

випробування з метою перевірки відповідності роботі, яка йому доручається. Умова про 

випробування повинна бути зазначена в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу. 

У період випробування на працівників поширюється законодавство про працю, тобто 

обмеження трудових прав у тому числі на оплату праці, на соціальний захист тощо не 

допускається. 
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Форма Повідомлення про прийняття працівника на роботу  і порядок подання  

Повідомлення затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 

року № 413 із змінами та доповненнями. 

Повідомлення 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 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. 

 Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX» 

Розрахунки підприємств - єдинників: які діють заборони? 

 

Платники єдиного податку першої - третьої груп повинні здійснювати розрахунки за 

відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі 

(готівковій та/або безготівковій) (п. 291.6 ст. 291 ПКУ). 

Бартерна (товарообмінна) операція – це господарська операція, яка передбачає проведення 

розрахунків за товари (роботи, послуги) у негрошовій формі в рамках одного договору (п. 

14.1.10 ст. 14 ПКУ). 

Отже, підприємства - платники єдиного податку третьої групи не мають права 

здійснювати бартерні операції, оскільки це погашення заборгованості у негрошовій формі. 

Відступлення права вимоги – це операція з переуступки кредитором прав вимоги боргу 

третьої особи новому кредитору з попередньою чи наступною компенсацією вартості 

такого боргу кредитору або без такої компенсації (п.п. 14.1.255 ст. 14 ПКУ). 

Оскільки укладення договору переуступки прав вимоги боргу юридичними особами – 

платниками єдиного податку третьої групи є механізмом розрахунку при купівлі-продажу 

товарів (робіт, послуг) не у грошовій формі, то здійснення такої операції не дає права 

суб’єкту господарювання застосовувати спрощену систему оподаткування. 

Отже, юридичні особи - платники єдиного податку третьої групи не мають права 

здійснювати бартерні операції та укладати договори переуступки прав вимоги боргу.  
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