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Конотопська ОДПІ ГУ ДФС у Сумській області просить розмістити інформацію для 

оприлюднення на  Вашому вебсайті: 
 

Увага! Деклараційна кампанія – 2017 завершується 

Конотопська ОДПІ звертає увагу громадян, що до завершення декларування доходів, 

отриманих ними протягом 2016 року, залишилось зовсім небагато часу. Нагадуємо, що 

останній день надання річної податкової декларації про майновий стан і доходи для фізичних 

осіб – платників податків, які зобов’язані задекларувати минулорічні доходи – 

3 травня 2017 року.  

Шановні громадяни, поспішайте задекларувати свої доходи своєчасно! Свідоме 

декларування доходів та сплата податків – єдиний шлях до побудови європейського 

суспільства.  

Декларування доходів – це виконання громадянами свого конституційного обов’язку, 

індивідуальний внесок у добробут держави без якого неможливо існування будь якої 

держави.  
 

Митники вилучили у провідника потягу контрабандне срібло  

         На митному посту «Конотоп» Сумської митниці ДФС митниками разом із 

співробітниками прикордонної служби попереджено спробу вивезення виробів із срібла. Це 

були: сережки, каблучки, браслети, ланцюжки загальною кількістю майже 1 тисяча одиниць.  

         Власником знахідки виявився громадян України – провідник вагону №10 потягу  

сполученням  «Київ – Москва». Він власноруч сховав зазначені вище товари у 

конструктивній порожнині службового купе, доступ до якої здійснюється через люк, що 

закривається спеціальним ключем.  

За даним фактом працівниками Сумської митниці ДФС складено протокол про 

порушення митних правил за ч.1 ст.483 Митного кодексу України «Переміщення або дії, 

спрямовані на переміщення товарів через митний кордон Україні з приховуванням вид 

митного контролю».  Наразі товари вилучено. Справу буде передано до суду.  
 

Процес адміністрування та відшкодування ПДВ стає максимально прозорим  

За рахунок впровадження Електронного реєстру автоматичного відшкодування ПДВ 

процес повернення бюджетних коштів платникам стає максимально прозорим. Будь який 

платник податків має змогу відслідковувати весь процес від подання заявки до отримання 

коштів.  

Зазначений реєстр відповідно до статті 200.7.3 Податкового кодексу України не має 

обмеженого доступу. Він є публічним, відкритим та оприлюднюється на сайті Міністерства 

фінансів України.  

Крім того, Державна фіскальна служба України та Адміністрація Президента України 

здійснюють інформаційну взаємодію відповідно до Положення про Державну фіскальну 

службу України та Положення про Адміністрацію Президента України, а також згідно з 

Угодою про інформаційне співробітництво між ДФС та Адміністрацією Президента України 

від 23.11.2015.  

Отже, згідно з Угодою та протоколами до неї, уповноважені особи Ситуаційного центру 

Адміністрації Президента України матимуть доступ до автоматизованих інформаційних і 

довідкових систем ДФС без права коригування. Це спрямовано на забезпечення прозорої 

системи ефективного моніторингу та аналізу функціонування системи електронного 

адміністрування ПДВ.  



 

Звернення громадян на особливому контролі у Конотопській ОДПІ  

Всебічний розгляд звернень громадян, задоволення їх законних прав та інтересів є 

пріоритетним напрямом роботи органів державної влади, відповідальним обов’язком 

службових осіб, фактором забезпечення суспільно-політичної та економічної стабільності в 

державі.  

Впродовж січня – березня 2017 року до Конотопської ОДПІ на особистий прийом до 

керівного складу записалось 6 громадян, електронний зв'язок для звернення використав 1 

громадянин. За результатами особистого прийому громадянам надані роз’яснення з 

поставлених питань, а також відповіді у письмовій формі. 

 Відділом  обслуговування  платників  Конотопської ОДПІ  забезпечується 

кваліфікований, об’єктивний та своєчасний розгляду звернень громадян, оперативне 

вирішення порушених питань, задоволення законних вимог заявників, реального поновлення 

порушених конституційних прав та запобігання у подальшому таких порушень.  

 

Електронні сервіси, які розміщені на офіційному веб-порталі ДФС  

На офіційному веб-порталі ДФС розміщені наступні електронні сервіси: 

- Електронний кабінет платника (https://cabinet.sfs.gov.ua), де розміщена наступна 

інформація:  податковий календар,  стан розрахунків з бюджетом, листування з органами 

ДФС, облікові дані, пошук інформації в реєстрах ДФС, подання заяв/запитів, подання 

декларації про майновий стан і доходи в електронному вигляді, сплата податків (фізичним 

особам), перегляд даних СЕА ПДВ; інші електронні сервіси;  

- Інформація з реєстрів (https://cabinet.sfs.gov.ua/cabinet/faces/public/reestr.jspx), де 

розміщена наступна інформація: дані про взяття на облік платників, реєстр страхувальників, 

дані реєстру платників ПДВ, реєстр платників єдиного податку, інформація про РРО, 

інформація про книги ОРО, дані реєстру платників акцизного податку з реалізації пального, 

реєстр осіб, які здійснюють операції з товарами; 

- Митна статистика (http://sfs.gov.ua/ms/) де розміщені зведені дані митної статистики 

зовнішньої торгівлі України; 

- Дізнайся більше про свого бізнес-партнера (http://sfs.gov.ua/businesspartner) 

забезпечує перевірку потенційних бізнес-партнерів щодо сумлінності сплати податків до 

бюджету;  

- Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс (http://zir.sfs.gov.ua/), містить 

запитання – відповіді з Бази знань; нормативні та інформаційні документи, письмові 

консультації, коментарі та пропозиції, актуальні запитання;   

- Антикорупційний сервіс "Пульс" (http://sfs.gov.ua/others/puls-) забезпечує 

можливість цілодобового повідомлення про неправомірні дії або бездіяльність працівників 

ДФС;  

- Акредитований центр сертифікації ключів (http://acskidd.gov.ua/) забезпечує надання 

послуг електронного цифрового підпису;  

- Електронна звітність (http://sfs.gov.ua/elektronna-zvitnist/) здійснює спеціалізоване 

клієнтське програмне забезпечення для формування та подання звітності до "Єдиного вікна 

подання електронної звітності", підтримку користувачів;  

- Електронна митниця http://sfs.gov.ua/baneryi/mitne-oformlennya/subektam-

ed/elektronna-mitnitsya/ містить інформацію щодо багатофункціональної комплексної 

системи "Електронна митниця";  

- Дані Реєстрів волонтерів АТО (http://sfs.gov.ua/volontery) містить інформацію про 

фізичних осіб – благодійників; 

- Декларування громадян  містить податкову декларацію про майновий стан і доходи. 
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