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41600, пр. Миру, 2, м. Конотоп; тел. (05447) 6-62-98, факс (05447) 2-32-83  
 

Конотопська ОДПІ ГУ ДФС у Сумській області просить розмістити інформацію для 

оприлюднення на  Вашому вебсайті: 

 

Оновлена декларація про майновий стан і доходи   

Конотопська ОДПІ нагадує, що декларування доходів, отриманих у 2017 році 

громадянами, розпочато. У 2018 році громадяни подають податкову декларацію, форма якої 

затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 №859 «Про затвердження 

форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення 

податкової декларації про майновий стан і доходи» (зі змінами, внесеними наказами 

Міністерства фінансів України від 15.09.2016 №821 та від 06.06.2017 №556).  

При поданні податкової декларації слід враховувати те, що: розрахунки окремих видів 

доходів (витрат) мають міститися в додатках до податкової декларації, що заповнюються 

виключно платниками податку за наявності таких доходів;  податкова декларація та додатки 

до неї мають складатися з використанням загальновживаної термінології, а також відповідати 

інструкції щодо їх заповнення; податкова декларація мають ідентифікувати платника податку 

та містити інформацію, необхідну для визначення суми його податкових зобов’язань або суми 

податку, що підлягає поверненню у разі використання платником податку права на податкову 

знижку.  

На офіційному веб-порталі ДФС України за допомогою електронного сервісу 

«Декларування громадян» та у рубриці «Електронні форми документів» у вільному доступі 

розміщений бланк податкової декларації.  

 

До уваги посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування  
Конотопська ОДПІ звертає увагу, що Акредитований центр сертифікації ключів 

Інформаційно-довідкового департаменту ДФС (далі – АЦСК ІДД ДФС) нагадує, що відповідно 

до Закону України «Про запобігання корупції» починаючи з 1 січня до 1 квітня особи 

зазначені у пункті 1, підпунктах «а» і «в» пункту 2, пункті 5 частини першої статті 3 цього 

Закону (далі – суб’єкти декларування), зобов’язані щорічно подавати шляхом заповнення на 

офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) 

декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, за минулий рік.  

Для подання декларації за минулий рік суб’єкт декларування має використовувати 

особистий ключ електронного цифрового підпису (далі – ЕЦП) отриманий для виконання 

своїх службових обов’язків.  

Таким чином, для безперешкодного та комфортного отримання послуг ЕЦП 

рекомендуємо завчасно звернутися до АЦСК ІДД ДФС. В Сумській області цифровий підпис 

можна отримати тільки в Центрі обслуговування платників ДПІ у м. Сумах, кабінет N1. 

Довідкова інформація за телефоном 701795. 

 

До плану-графіка перевірок на 2018 рік включено 5,5 тис. платників податків  

Згідно з вимогами Податкового кодексу, ДФС перейшла від щоквартального планування 

документальних перевірок платників податків до формування річного плану – графіка. Так, до 

плану-графіка на 2018 рік включено 5,5 тис. платників податків – юридичних осіб  з обсягами 

задекларованих доходів понад 1,2 млрд. гривень.  

Всі відібрані до планових перевірок підприємства мають критерії ризику від 

провадження ними господарської діяльності. Зокрема, з відібраних суб’єктів господарювання:  

2 901 – мають рівень сплати податку на прибуток нижчий за рівень сплати по відповідній 



галузі; 2 881 – мають рівень сплати ПДВ нижчий за рівень сплати по відповідній галузі;  1 050 

– задекларували від’ємне значення об’єкта оподаткування податком на прибуток в сумі майже 

117,2 млн. грн.; 385 – мали відносини з контрагентами, що знаходяться в розшуку, ліквідовані, 

збанкрутували на загальну суму операцій 591 млн. грн.; 199 – здійснювали операції з 

придбання товарів (послуг) у сумнівних постачальників на загальну суму 207 млн. грн.;  34 – 

здійснили зовнішньоекономічні операції на загальну суму майже 8 млрд. грн. через 

нерезидентів, зареєстрованих в офшорних зонах.  

План-графік проведення перевірок на поточний рік відкритий для громадськості та 

оприлюднений на веб-порталі (http://sfs.gov.ua/diyalnist-/plani-ta-zviti-roboti-/320874.html).  

 

Змінено ставки акцизного податку на тютюнові вироби  

Конотопська ОДПІ повідомляє, що податкове законодавство України передбачає 

зростання акцизів яке відбуватиметься у декілька етапів. Максимальний розмір буде досягнуто 

в 2025 році.  

Так, відповідно до пп. 215.3.2 Податкового кодексу України, специфічні ставки 

акцизного податку на продукцію, що відповідає кодам 2401, 2402 10 00 00 і 2403 УКТ ВЭД, 

зростуть з 559,78 до 2601,91 грн. за 1 кілограм (нетто), а ставки акцизу на сигарети без 

фільтру, цигарки, а також сигарети з фільтром (коди 2402 20 90 10 і 2402 20 90 20 УКТ ЗЕД, 

відповідно) - з 445,56 до 2071,01 грн. за 1000 штук.  

Крім того, збільшується розмір мінімального акцизного податкового зобов'язання по 

сплаті акцизного податку з тютюнових виробів - сигарет без фільтру, цигарок, а також сигарет 

з фільтром - з 596,05 до 2770,50 грн. (пп. 215.3.3 НКУ).  

Так, в період з 01.01.2018 до 31.12.2018: специфічні ставки акцизного податку на 

продукцію, що відповідає кодам 2401, 2402 10 00 00 і 2403 УКТ ВЭД, складуть 726,15 грн. за 1 

кілограм (нетто);  специфічні ставки акцизного податку на продукцію, що відповідає кодам 

2402 20 90 10 і 2402 20 90 20 УКТ ВЭД, - 577,98 грн. за 1000 штук;  мінімальне акцизне 

податкове зобов'язання по сплаті акцизного податку з тютюнових виробів - 773,20 гривень.  

 

Механізми інформування про громадян, які перетинають митний кордон  

Станом на 15.01.2018 митницями ДФС було проадміністровано митних платежів по 

операціям з ввезення фізичними особами товарів на митну територію України на суму 4,2 млн. 

гривень (за аналогічний період 2017 року – 3,3 млн. гривень). За цей період встановлено лише 

2 випадки коли громадяни, які були відсутні в Україні менше ніж 24 години або в’їжджали в 

Україну з товарами частіше одного разу протягом 72 годин.  

Для забезпечення виконання нових норм Податкового кодексу, які набули чинності з 

1 січня 2018 року, митниці мають бути забезпечені оперативною інформацією про перетин 

державного кордону громадянами в усіх пунктах пропуску через державний кордон. 

Обов’язок з надання інформації посадовими особами органів охорони державного кордону про 

громадян, які в’їжджають в Україну частіше одного разу протягом однієї доби, встановлено 

статтею 374 Митного кодексу України.  

Для законодавчого врегулювання виконання норм Податкового кодексу України 

необхідно найближчим часом внести відповідні зміни до Митного кодексу України. Наразі 

ДФС проведено нараду з Державною прикордонною службою України, де були розроблені 

механізми для оперативного вирішення ситуації.  

Крім того, вирішено ДФС та ДПСУ доопрацювати власні програмні комплекси для 

забезпечення обміну інформацією в режимі он-лайн строком до 15 лютого 2018 року.  

 

 

http://sfs.gov.ua/diyalnist-/plani-ta-zviti-roboti-/320874.html

