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ГУ ДФС у Донецькій області повідомляє про зміну реквізитів бюджетних рахунків для
сплати податків і зборів до державного і місцевих бюджетів, які починають діяти з
02.07.2018.
Шановні громадяни! Якщо ви збираєтесь сплатити будь-який податок,
будь ласка, УТОЧНІТЬ БЮДЖЕТНИЙ РАХУНОК!!!

З новими рахунками можливо ознайомитись в Центрах обслуговування платників
державних податкових інспекцій області та на субсайті ГУ ДФС у Донецькій області
(dn.sfs.gov.ua) у розділі «Бюджетні рахунки».

Шановні громадяни – платники земельного податку та податку на нерухоме майно!

Маріупольська ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій області нагадує, що
земельний податок та податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Граничний термін сплати податків - 29 серпня 2018 року.

Якщо податкові повідомлення - рішення не надійшли, то необхідно звернутися до Центру
обслуговування платників м. Маріуполя за адресою: вул. А. Куїнджі, 93.
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Шановні громадяни, своєчасно сплачуйте податки!

Увага! Семінар для платників податків!

Маріупольська об'єднана державна податкова інспекція ГУ ДФС у Донецькій області
запрошує відвідати семінар на тему: «Актуальні питання адміністрування земельного
податку. Останні зміни податкового законодавства в порядку застосування, реєстрації та
обліку РРО. Порядок заповнення податкової звітності фізичними особами
підприємцями».

Лектори: фахівці Головного управління ДФС у Донецькій області та Маріупольської
ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області.

Семінар відбудеться 12 липня 2018 року о 10:00 за адресою: м. Маріуполь, вул. Соборна,
7, зал засідань КП «Маріупольське ВУВКГ».

Телефон для довідок: (0629) 54-34-05.

Маріупольська ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області

Маріупольська ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області: особливості подання документів в
електронній формі до контролюючого органу

Маріупольська ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області нагадує платникам податків, що згідно
з пп. «в» п. 49.3 ст. 49 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI зі змінами
та доповненнями (далі – ПКУ) податкова декларація подається за вибором платника
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податків, якщо інше не передбачено ПКУ, зокрема, засобами електронного зв’язку в
електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та
електронного цифрового підпису.
Відповідно до п. 3 розділу ІІ Порядку обміну
електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 06.06.2017 № 557 (далі – Порядок) платник податків
створює електронні документи у строки та відповідно до порядку, що визначені
законодавством для відповідних документів в електронному та паперовому вигляді, із
зазначенням всіх обов’язкових реквізитів та з використанням надійного засобу
електронного цифрового підпису (далі – ЕЦП), керуючись Порядком. Контроль за
введення даних, їх повнотою та достовірністю при створенні електронного документа
покладається на платника. Створення електронного документа завершується
накладанням на нього ЕЦП підписувача (підписувачів).

Після накладання ЕЦП платник здійснює шифрування електронного документа з
дотриманням вимог до форматів криптографічних повідомлень, затверджених в
установленому законодавством порядку, та надсилає його у форматі (стандарті)
засобами телекомунікаційного зв’язку контролюючому органу, в якому перебуває на
обліку протягом операційного дня з урахуванням встановлених законодавством
граничних строків для подання таких документів (пункти 4 та 5 розділу ІІ Порядку).

Звертаємо увагу, що відповідно до п. 49.5 ст. 49 ПКУ у разі подання звітності в
електронній формі платник податків зобов’язаний здійснити відправлення такої звітності
до контролюючого органу не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає
такий граничний строк.
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