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Конотопська ОДПІ ГУ ДФС у Сумській області просить розмістити інформацію для 

оприлюднення на  Вашому веб-сайті. 

 

Кампанія декларування доходів громадян наближається до завершення 

Конотопська ОДПІ ГУ ДФС у Сумській області нагадує, що подання податкової декларації 

про майновий стан і доходи передбачено Конституцією України та статтею 179 Податкового 

кодексу України. Податкова декларація подається за базовий звітний (податковий) період, що 

дорівнює календарному року, до 1 травня року, що настає за звітним, крім випадків, 

передбачених розділом IV Податкового кодексу. Тобто, граничний термін подання декларації 

для платників, які зобов’язані подавати декларацію про майновий стан і доходи отримані в 2015 

році — це 3 травня 2016 року. 
 

Працівники податкової міліції Сумщини вилучили спирт на суму  

понад півмільйона гривень 

Працівниками Головного управління ДФС у Сумській області у ході операцій «Акциз-

2016» та «Рубіж - 2016» здійснено огляд у приватному гаражі, який розташований на території 

одного з медичних закладів м. Суми. За результатами проведених заходів виявлено та вилучено 

близько семисот пластикових каністр з прозорою рідиною та характерним запахом спирту в 

яких знаходилось 4 тисячі літрів спирту на загальну суму близько 600 тисяч гривень. Загалом з 

початку 2016 року у ході операцій «Акциз-2016» та «Рубіж - 2016» вилучено з незаконного обігу 

понад 16 тисяч літрів спирту вартістю понад 2 мільйони гривень. 

Як зазначив Андрій Павлун, перший заступник начальника ГУ ДФС у Сумській області:  

“В умовах особливого періоду аналіз оперативної ситуації в цій сфері свідчить про негативну 

тенденцію щодо активізації незаконного переміщення з території Російської Федерації на митну 

територію України спирту який являється підакцизною продукцією  – та використовується як 

сировина для  виготовлення алкогольних напоїв у підпільних цехах. Незаконне потрапляння у 

вільний обіг на митну територію України з Російської Федерації  товарів поза пунктами 

пропуску завдає шкоди економічній безпеці нашої держави”.  
 

Слідчі ГУ ДФС  у Сумській області  направили в суд кримінальне провадження за 

виготовлення саморобної горілки  

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Сумській 

області завершено досудове розслідування кримінального провадження про незаконне 

виготовлення, зберігання та реалізацію алкогольної продукції з недоброякісної сировини. 

Обвинуваченому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частинами 1 та 3 

статті 204 Кримінального кодексу України «Незаконне виготовлення алкогольних напоїв з 

недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров'я людей, а так 

само незаконний збут таких товарів, що призвело до отруєння людей чи інших тяжких 

наслідків».  

Розслідуванням встановлено, що упродовж останніх місяців 2015 року та початку 2016 

року на території одного із населених пунктів Сумської області фізичною особою було 

організовано систематичне виготовлення алкогольних напоїв. Саморобна “горілка” вироблялася 

шляхом розбавлення неякісного спирту сумнівного походження звичайною водою. 

Виготовлення такої “горілки” проводилося без дотримання технічних стандартів, санітарних 

норм та елементарних правил гігієни. Продукція власноручного виробництва розливалася у 

пластикові та скляні пляшки і збувалася громадянам. За весь період діяльності підприємливий 

спритник виготовив та реалізував кілька сотень літрів “горілки”.  



У ході досудового розслідування проведено низку експертиз зразків даної продукції, які 

виявили, що вона містить сторонні домішки, не відповідає вимогам державних стандартів для 

лікеро-горілчаної продукції та при вживанні становить загрозу для життя і здоров’я людини. 

Кримінальне провадження направлено до суду,  який і визначить міру покарання особи. Санкція 

статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з 

вилученням та знищенням вироблених товарів та конфіскацією обладнання для її виготовлення.  

 

Автоматизованою системою «Єдине вікно подання електронної звітності» ДФС 

користуються понад 873 тис. платників податків 

З початку 2016 року Автоматизованою системою «Єдине вікно подання електронної 

звітності» Державної фіскальної служби користуються 873 312 платників податків. 

Одним з найпопулярніших електронних сервісів ДФС є надання виписки з Єдиного 

реєстру податкових накладних, як покупцю, так і продавцю. З початку 2016 року 

Інформаційним порталом ДФС опрацьовано майже 8,7 млн. таких запитів. 

Не менш запитуваною є послуга з укладання договору з територіальними органами ДФС 

«Про визнання електронних документів» в електронній формі. З початку 2016 року було 

укладено понад 274 тис. таких договорів з платниками податків. 

Також користувачів цікавить інформація з реєстру платників ПДВ щодо наявності 

платників у зазначеному реєстрі. Протягом поточного року було опрацьовано понад 5 тис. 

запитів з цієї теми. 

Крім функцій приймання податкової звітності платників податків та реєстрації 

податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, Портал також забезпечує інші 

електронні сервіси для платників податків. 

Також для інформаційної підтримки та технічної допомоги суб`єктам господарювання 

функціонує call – центр ДФС, яким з початку 2016 року надано 37 491 консультацію з питань 

подання електронної податкової звітності, звітності з єдиного внеску на загальнообов`язкове 

державне соціальне страхування та реєстрації  податкових накладних. З них, 20 958 

консультацій надано у лютому 2016 року. 

 

Як перевірити термін дії посиленого сертифіката електронного цифрового підпису? 

Перевірити термін дії посиленого сертифіката можна за допомогою надійного засобу 

електронного цифрового підпису «ІІТ Користувач ЦСК-1», який можна завантажити на 

офіційному інформаційному ресурсі Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційно-

довідкового департаменту ДФС (http://www.acskidd.gov.ua) у розділі «Програмне забезпечення», 

вкладка «Надійні засоби електронного цифрового підпису». 

В меню програми «Переглянути сертифікати» із всього переліку сертифікатів необхідно 

вибрати сертифікат або додати його за допомогою кнопки «Імпортувати». Для отримання 

інформації щодо посиленого сертифіката, в тому числі і терміну його дії, слід натиснути на 

вибраний сертифікат подвійним кліком лівої кнопки миші. Детальну інформацію про посилений 

сертифікат можна переглянути обравши пункт «Детальна інформація». 

 
 


