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Конотопська ОДПІ ГУ ДФС у Сумській області просить розмістити інформацію для 

оприлюднення на  Вашому вебсайті: 
 

До уваги суб’єктів господарювання, які здійснюють операції з готівкою!  

Конотопська ОДПІ звертає  увагу керівників суб’єктів господарювання, які здійснюють 

готівкові розрахунки за реалізовані товари (надані послуги) або інші операції з готівкою на те, 

що ДФС України фіксує збільшення порушень вимог чинного законодавства в частині 

оформлення відповідних касових документів при оприбуткуванні або видачі готівкових коштів 

у касах (з кас) підприємств, а саме – відсутність підписів уповноваженої особи, особи, що 

отримала кошти, зарахування готівкових коштів на розрахунковий рахунок без її 

оприбуткування у касі підприємства тощо. Обов’язковість підписів та інші вимоги до порядку 

оформлення касових операцій та документів встановлені пунктом 3 Положення про ведення 

касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого Постановою Правління НБУ 

від 15.12.2004 № 637, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 за №40/10320.  

Крім того, продовжують фіксуватися випадки несвоєчасного (не у день надходження) 

оприбуткування готівкових коштів у касовій книзі – порядок та вимоги щодо оприбуткування та 

видачі готівкових коштів визначені пунктом 2 Положення. Так, згідно з підпунктом 2.6 пункту 2 

Положення уся готівка, що надходить до кас, має своєчасно (у день одержання готівкових 

коштів) та у повній сумі оприбутковуватися.  

Також збільшується кількість випадків порушення порядку ведення обліку товарів, що 

знаходяться у продажу, при реалізації паливно-мастильних матеріалів через автозаправні 

(автогазозаправні) станції, зокрема відсутність змінного звіту оператора АЗС за формою 17-НП. 

Обов’язковість ведення та наявність такого звіту передбачено вимогами Інструкції про порядок 

приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на 

підприємствах і організаціях України, затвердженої спільним наказом Міністерства палива та 

енергетики України, від 20.05.2008 №281, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

02.09.2008 за № 805/15496.  

За наведені порушення згідно з чинним законодавством до суб’єктів господарювання 

передбачена відповідальність у вигляді штрафних (фінансових) санкцій (двох та п’ятикратному 

розмірах). Просимо платників податків взяти до уваги зазначену інформацію та забезпечити 

дотримання вимог законодавства, яке регулює обіг готівки та обліку товарів у продажу.  
 

За січень-квітень 2017 року  надійшло більше  346 млн. гривень 

«Конотопською ОДПІ за січень-квітень 2017 року до зведеного бюджету забезпечено 

надходження 346,9 млн. грн, чим на 113,7 млн. грн, або 48,8 відс. перевищено показники 

аналогічного періоду минулого року. До державного бюджету забезпечені надходження на 

загальну суму 138,6 млн. грн, що більше минулорічних надходжень за аналогічний період на 

59,6 млн. грн., місцеві бюджети отримали для своїх потреб 208,3 млн. грн, чим перевищені 

минулорічні збори на 54,1 млн. грн» - повідомив Юрій Чеботарьов, в.о. начальника 

Конотопської ОДПІ. 

«Єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з початку року 

зібрано 133,6 млн. гривень. Порівняно з аналогічним періодом 2016 року надходження зросли на 

22,1 млн. гривень.  

В 2,5 рази, в порівнянні з минулим роком збільшені надходження по податку на додану 

вартість, які в цьому році склали 67,0 млн. грн, (перевищення 41,6 млн. грн), що підтверджує  

правильність запровадження змін сплати податку, які відбулися в 2017 році та вказує 

необхідність існування такого податку для забезпечення розвитку держави та її розвитку. 

Надходження податку на доходи фізичних осіб  склали 171,8 млн. грн, що на 47,7 млн. грн 



більше надходжень аналогічного періоду минулого року, що є основним ресурсом для розвитку 

діяльності місцевих громад»- підсумував Юрій Чеботарьов. 
 

Зміни у застосуванні РРО  

Конотопська ОДПІ нагадує, що Законом України від 20.12.2016 № 1791 "Про внесення 

змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 

збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році" внесено зміни до пункту 296.10 статті 296 

Податкового кодексу України, згідно з якими платники єдиного податку І – ІІІ груп, які 

здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному 

ремонту, зобов’язані застосовувати реєстратори розрахункових операцій. Кабінетом Міністрів 

України постановою від 16.03.2017 № 231 затверджено Перелік груп технічно складних 

побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній 

заміні, в цілях застосування реєстраторів розрахункових операцій. Постанова набуває чинності 

08 травня 2017 року.  

Перелік містить 8 груп товарів:  

1) Група 73 "Вироби з чорних металів"; 2) Група 84 "Реактори ядерні, котли, машини, 

обладнання і механічні пристрої; їх частини"; 3) Група 85 "Електричні машини, обладнання та їх 

частини; апаратура для запису або відтворення звуку, телевізійна апаратура для запису та 

відтворення зображення і звуку, їх частини та приладдя"; 4) Група 87 "Засоби наземного 

транспорту, крім залізничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання"; 

5) Група 90 "Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, контрольні, 

вимірювальні, прецизійні; медичні або хірургічні; їх частини та приладдя"; 6) Група 91 

"Годинники всіх видів та їх частини"; 7) Група 92 "Музичні інструменти; їх частини та 

приладдя"; 8) Група 95 "Іграшки, ігри та спортивний інвентар; їх частини та приладдя".  

Конотопська ОДПІ звертає увагу на те, що починаючи з 08.05.2017, підприємці – платники 

єдиного податку І – ІІІ груп, які реалізують товари, визначені відповідним Переліком, 

зобов’язані проводити розрахунки за такі товари через зареєстровані належним чином 

реєстратори розрахункових операцій.  
 

Митниці забезпечили надходження понад 4 млрд. грн. на ремонт доріг  

За результатами січня-квітня 2017 року понад 4 млрд. грн. направлені на реконструкцію 

доріг у рамках дорожнього експерименту. Найбільше коштів на ремонт доріг акумульовано у 

березні (майже 1,7 млрд. грн..)  та  квітні (близько 1 млрд. гривень). Також за результатами 

надходжень січня на ремонт доріг акумульовано понад 600 млн. грн., та у лютому – понад 800 

млн. гривень.  

З початку року до державного бюджету було перераховано 94,4 млрд. гривень митних 

платежів. Митниці ДФС перевиконали заплановані показники з надходжень на 11,1 млрд. 

гривень (з урахуванням показників Енергетичної митниці ДФС).  

Так, у квітні 2017 року індикативні показники з митних надходжень перевиконані на 3,1 

млрд. грн.,  у березні – на 3,7 млрд. гривень.   
 

Фізичні особи – підприємці можуть отримати інформацію про доходи 

в електронному вигляді  

Отримання фізичною особою – підприємцем  (ФОП) – платником єдиного податку та на 

загальній системі оподаткування інформації про доходи здійснюється у приватній частині 

особистого електронного кабінету платника, до якого можна увійти за адресою 

https://cabinet.sfs.gov.ua або скориставшись на веб-порталі ДФС України банером «Електронний 

кабінет платника», з використанням лише електронного цифрового підпису фізичної особи.  

ФОП, яка має чинний посилений сертифікат електронного цифрового підпису фізичної 

особи, може сформувати «Запит на отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – 

платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків для заповнення 

податкової декларації про майновий стан і доходи/декларації про доходи та витрати осіб, які 

звернулись за призначенням субсидій» для отримання інформації про себе. Середня тривалість 

обробки такого запиту складає до однієї години.  

За результатами обробки запиту до особистого електронного кабінету платника надходить 

«Відповідь про суми виплачених доходів та утриманих податків з Державного реєстру фізичних 

осіб – платників податків».  

 

https://cabinet.sfs.gov.ua/

