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Конотопська ОДПІ ГУ ДФС у Сумській області просить розмістити інформацію для 

оприлюднення на  Вашому вебсайті: 

 
Увага! «Державна фіскальна служба України нагадує, що триває кампанія 

декларування громадянами доходів, отриманих протягом 2016 року. Останній день 

подання декларації 03 травня 2017 року. За додатковою інформацією звертайтесь до 

Конотопської ОДПІ за адресою м. Конотоп, пр.Миру, 2».    

 

Вклад Сумщини  в кампанію декларування громадян - 2017  

Як повідомив  Олексій Мазуренко, в.о. начальника ГУ ДФС у Сумській області Сумська 

область зайняла лідерські позиції у всеукраїнському рейтингу «найбільші задекларовані суми 

громадянами» поряд з Києвом та Полтавською областю. Це стало можливим після того, як 

найбільша задекларована сума склала 23,6 млн. гривень. Декларант отримав іноземні доходи.  

За оперативними даними громадянами Сумщини подано майже 2,3 тис. податкових 

декларацій про майновий стан і доходи, згідно яких визначено до сплати 24 млн. гривень 

податків (21 млн. грн податку на доходи фізичних осіб та майже 3 млн. грн військового збору). 

Найбільша кількість декларацій подано до податкових інспекцій від отримання спадщини – 

1402 декларації.  

Олексій Мазуренко нагадав, що виконати свій конституційний обов’язок та подати 

декларацію про майновий стан та доходи платники податків мають до 3 травня. Саме цей день 

у 2017 році є останнім строком для подання податкових декларацій громадянами та особами, 

які проводять незалежну професійну діяльність. 

 Закликаємо усіх громадян не чекати останнього дня та вчасно задекларувати свої 

доходи!  

 

Роботодавці сплатили більше 60 мільйонів гривень ЄСВ  

Протягом двох місяців 2017 року сума надходжень єдиного внеску на 

загальнообов’язкове соціальне страхування від платників зареєстрованих в Конотопській ОДПІ 

становить 61,0 млн. грн, яка у порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшилось 

на 10,6 млн. грн, або 21,0 відсотків.  

У лютому 2017 року надходження єдиного внеску склали 33,1 млн. грн, що на 

7,3 млн. грн, або на 28,3 відс., більше надходжень відповідного періоду минулого року. У січні 

поточного року було сплачено 27,9 млн. грн єдиного внеску.  

Керівник Конотопської ОДПІ Юрій Чеботарьов прокоментував підстави для збільшення 

надходжень пояснивши, що «Ріст розміру надходження ЄСВ, в основному пов’язаний  з тим, 

що з 1 січня 2017 року законодавча влада України підвищила мінімальну заробітну плату, 

встановивши її  на рівні 3200 гривень.  

Така динаміка надходжень найпоказовіше свідчіть про те, що реальний та соціально-

відповідальний бізнес не ховає виплату доходів, а робить все для того, щоб працювати за 

правилами, встановленими державою», – підкреслив очільник Конотопської ОДПІ. 

  

 

 



Індивідуальні податкові консультації надаватимуться по-новому  

Конотопська ОДПІ доводить до відома, що з 1 квітня 2017 року набуває чинності нова 

редакція ст. 52 «Податкова консультація» Податкового кодексу України. Новаціями 

передбачено скорочення терміну надання контролюючими органами безоплатної податкової 

консультації за зверненнями платників податків з 30 до 25 календарних днів.  

Визначено обов’язкові вимоги до оформлення звернення платників, а саме: з 1 квітня 

звернення платників податків на отримання індивідуальної податкової консультації в 

письмовій формі  повинно містити:  найменування для юридичної особи або прізвище, ім’я, по-

батькові для фізичної особи, податкову адресу, а також номер засобу зв’язку та адресу 

електронної пошти, якщо такі наявні;  код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або 

реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) або серію та 

номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили 

про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті); інформація, в чому 

саме полягає практична необхідність отримання податкової консультації;  підпис платника 

податків;  дату підписання звернення.  

На звернення платника податків, що не відповідає цим вимогам, податкова консультація 

не надаватиметься. Натомість йому буде надіслана відповідь у порядку та строки, передбачені 

Законом України "Про звернення громадян".  

 

Митники виявили сховані товари медичного призначення   

20 березня 2017 року близько 5 години ранку на митному посту «Конотоп» Сумської 

митниці ДФС працівники митниці разом із правоохоронними органами вилучили вироби 

медичного призначення загальною вартістю 43 тис. гривень.  

Товари були сховані в купе відпочинку провідників потягу сполученням «Москва - 

Одеса». Їх знайшли при ретельному проведенні огляду на полиці за матрацами в щільно 

загорнутій білизні. Власником знахідок виявився 42-річний чоловік, провідник вагону. Він 

намагався перемістити 49 одиниць товарів медичного застосування шести різних найменувань.  

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». Справу буде передано до суду.  

 

При досягненні обсягу постачання протягом останніх 12 місяців більше 1 млн. грн, 

необхідно зареєструватись платником ПДВ  

Конотопська ОДПІ нагадує, що під обов'язкову реєстрацію як платника ПДВ підпадає 

суб’єкт господарювання у якого загальна сума від здійснення операцій з постачання 

товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню ПДВ у тому числі з використанням локальної 

або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 

календарних місяців, сукупно перевищує 1 млн. грн (без урахування ПДВ).  

До оподатковуваних операцій для цілей реєстрації особи як платника ПДВ належать 

операції, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою ПДВ (20%), ставкою 7%, 

нульовою ставкою ПДВ та звільнені (умовно звільнені) від оподаткування ПДВ.  

Для здійснення реєстрації платником ПДВ особа не пізніше 10 числа календарного 

місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій з 

постачання товарів/послуг понад 1 млн. грн., повинна подати до фіскального органу за своїм 

місцезнаходженням (місцем проживання) реєстраційну заяву платника ПДВ за формою N 1-

ПДВ. і зареєструватись як платник ПДВ в обов'язковому порядку.  

Суб’єкт господарювання, який підлягає обов'язковій реєстрації як платник ПДВ, не подав 

до контролюючого органу заяву, несе відповідальність за ненарахування або несплату ПДВ на 

рівні зареєстрованого платника ПДВ без права нарахування податкового кредиту та отримання 

бюджетного відшкодування. Зазначена норма визначена п.181.1 ст.181; п. 183.2 та п. 183.10 ст. 

183 Податкового кодексу України.  


