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Конотопська ОДПІ ГУ ДФС у Сумській області просить розмістити інформацію для 

оприлюднення на  Вашому вебсайті:  

 

Місцеві бюджети отримали більше 261 млн. гривень 

«Конотопською ОДПІ за cічень-травень 2017 року забезпечено збір до місцевих бюджетів 

в сумі 261,4 млн. гривень що на 65,6 млн. грн, або  33,5 відсотків більше ніж за відповідний 

період 2016 року» - повідомив в.о. начальника Конотопської ОДПІ Юрій Чеботарьов. 

«Основним джерелом наповнення місцевих бюджетів у протягом року є податок на 

доходи фізичних осіб. Його надходження за п’ять місяців 2017 року склали 166,4 млн. гривень. 

Від землевласників та землекористувачів надійшло 43,7 млн. гривень податку на майно в 

частині плати за землю. Також  з початку року до місцевих бюджетів надійшло: єдиного 

податку – 34,6 млн. гривень та  акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 8,3 млн. гривень.  

У травні  2017 року місцеві скарбниці отримали 53,1 млн. гривень, це на 11,5 млн. гривень 

більше ніж за відповідний період минулого року. Конотопська ОДПІ в межах своїх 

повноважень вживає всі законні заходи для збільшення податкових надходжень з метою 

забезпечення стабільності життя та добробуту громадян», - зазначив Юрій Чеботарьов.   

 

 

Збільшення пасажирів, які перетнули митний кордон  

З початку дії безвізового режиму загальна кількість пасажирів, які перетнули митний 

кордон у зоні діяльності митниць, які є суміжними з країнами Європейського Союзу 

(Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької), склала 53 428 осіб. 

Порівняно із загальним середньодобовим показником по вказаних митницях у 2017 році (49 

817) їх кількість зросла на 7%.  

Найбільше пасажирів виїхали через кордон у зоні діяльності Львівської митниці – 25 031 

при середньодобовому показнику по цій митниці – 23 680 та Закарпатської – 17 961 при 

середньодобовому 14 009.  

Здійснено митне оформлення 16 263 легкових та 2 338 вантажних авто. Порівняно із 

загальними середньодобовими показниками 2017 року їх кількість зросла на 16% та 18% 

відповідно. Середньодобовий показник у 2017 році митного оформлення легкових авто складав 

– 13 991, вантажних – 1 982.  

Нагадаємо, безвізовий режим нашої держави з країнами ЄС почав діяти з 11 червня 2017 

року. Для зручності наших громадян Державною фіскальною службою України було 

розроблено буклети та пам’ятки для подорожуючих за кордон у рамках дії безвізового режиму з 

ЄС, в яких коротко викладені правила перетину митного кордону.  

Громадяни також можуть скористатися послугами митників та отримати усю необхідну 

інформацію, у тому числі і щодо заповнення митної декларації, на інформаційних стійках, 

розміщених на митних постах.  

Крім того, на веб-порталі ДФС в режимі on-line працює сервіс «Кордон» 

http://kordon.sfs.gov.ua/ , за допомогою якого можна перевірити завантаженість пунктів 

пропуску і таким чином планувати оптимальний маршрут та розрахувати час на перетин 

кордону.  

 

 

 

 

http://kordon.sfs.gov.ua/


На Сумщині вилучено фальсифікований алкоголь на суму 1,4 млн. гривень  

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Сумській області спільно з працівниками 

управління захисту економіки Національної поліції України в Сумській області під 

процесуальним керівництвом прокуратури Сумської області вилучили з незаконного обігу 

партію алкоголю.  Вартість вилученого склала 1,4 млн. гривень.  

В рамках проведення операції «Акциз-2017» та розслідування кримінального провадження 

за ч.2,3 ст. 204 та ч.1 ст. 199 Кримінального кодексу України  проведено обшуки на території 

Шостки та Глухова. За результатами обшуків виявлено алкогольну продукцію різних 

найменувань скляній тарі різної місткості (від  0,2 л до 1 л), марковану марками акцизного 

податку з ознаками підробки.  

Всього виявлено та вилучено понад 9 тисяч пляшок лікеро-горілчаної продукції загальним 

об’ємом понад 5 тис. літрів вартістю близько 1,4 млн. гривень.  

Слідство у кримінальному провадженні триває.  

 

Змінено перелік обставин, які є підставою для відстрочення грошових зобов’язань 

або податкового боргу  

Конотопська ОДПІ повідомляє, що 10.06.2017 набрала чинності постанова Кабінету 

Міністрів України від 07.06.2017 №393 (далі – Постанова №393), якою внесено зміни до 

переліку обставин, що свідчать про наявність загрози виникнення або накопичення податкового 

боргу, і доказів існування таких обставин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 27.12.2010 №1235.  

Зокрема, уточнено, що обставинами, які є підставою для відстрочення грошових 

зобов’язань або податкового боргу заявника, є форс-мажорні обставини (обставини 

непереборної сили), зазначені у частині другій ст.14
1
 Закону України від 02.12.1997 №671/97-

ВР «Про торгово-промислові палати в Україні» зі змінами та доповненнями, що об’єктивно 

унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди 

тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативно-правовими актами.  

Підтверджують факт настання (існування) зазначених обставин: сертифікат Торгово-

промислової палати про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили); рішення 

Президента України про оголошення окремих місцевостей України зоною надзвичайної 

екологічної ситуації, затверджені Верховною Радою України.  

В останньому випадку заявник додатково має подати довідку, видану відповідним 

місцевим органом, що має право підтверджувати наявність обставин непереборної сили.  

Постанова №393 опублікована у газеті «Урядовий кур’єр» від 10.06.2017 №106.  

 

Затверджено новий Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій  

Конотопська ОДПІ повідомляє, що наказом Державної фіскальної служби України (далі – 

ДФС) від 07.06.2017 №406 (далі – Наказ №406) затверджено новий Державний реєстр 

реєстраторів розрахункових операцій (далі – Реєстр РРО).  

Оновлений Реєстр РРО містить 82 РРО, дозволених до первинної реєстрації, та 70 РРО, 

первинна реєстрація яких заборонена.  

Також, наведено перелік із 5 РРО, виключених з Державного реєстру в 2016 – 2017 роках, 

експлуатація яких не дозволяється.  

Відповідно до п.3 Наказу №406 визнано таким, що втратив чинність, наказ ДФС від 

20.04.2017 № 275 «Про затвердження Державного реєстру реєстраторів розрахункових 

операцій».  

Наказ №406 оприлюднено на офіційному веб-порталі ДФС 09.06.2017 за посиланням   

http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/nakazi/72162.html  

 

http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/nakazi/72162.html

