
                                                                                                                                                         

                                                                                                  План
проведення заходів роз’яснювального характеру з питань податкового законодавства 
органами ДПС в Івано-Франківській області 
на вересень 2019 року

Орган Державної фіскальної служби
України
Дата
 і
 час прове
дення
Місце проведення
(точна
 адреса)
Питання для обговорення
Категорія учасників (СГД-юридичні або фізичні особи, громадяни)
Формат проведення (загальний тематичний семінар, практикум (тренінг) 
Назва галузевих підрозділів, задіяних у заході








1
2
3
4
5
6
7
ГУ ДПС в Івано-Франківській області

12.09.2019
10.00-12.00

ГУ ДПС в області, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності,20
Електронні сервіси ДФС. Переваги подання звітності в електронній формі.
СГД
юридичні та
фізичні
особи
підприємці
«гаряча лінія»
В.о.начальника управління обслуговування ГУ ДПС в області Андрій Кріцак
Калуське управління ГУ ДПС в області
03.09.2019
11.00 
м. Калуш,
вул. В. Стуса, 2
Ведення книги обліку доходів та витрат фізичними особами-підприємцями
СГД – юридичні та фізичні особи
тренінг
Калуська ДПІ, відділ адміністрування податків і зборів з фізичних осіб

Калуське управління ГУ ДПС в області
03.09.2019
11.00 
м.Галич
вул.Шевченка,10
Ведення книги обліку доходів та витрат фізичними особами-підприємцями
СГД – юридичні та фізичні особи
тренінг
Галицька ДПІ, відділ адміністрування податків і зборів з фізичних осіб

Калуське управління ГУ ДПС в області
03.09.2019
11.00 
м.Рогатин
вул. Мухи, 6А
Ведення книги обліку доходів та витрат фізичними особами-підприємцями
СГД – юридичні та фізичні особи
тренінг
Рогатинська ДПІ, відділ адміністрування податків і зборів з фізичних осіб

Івано-Франківське управління
ГУ ДПС в області
04.09.2019
11-00



м. Івано-Франківськ  вул.Незалежності,20, зал №3

Порядок отримання електронних довірчих послуг
СГД – юридичні та фізичні особи
тренінг
Івано-Франківська ДПІ, відділ обслуговування платників 


Тисменицьке управління
ГУ ДПС в області
05.09.2019
10.00
м.Тисмениця, вул.Галицька,15, центр обслуговування платників 
Електронні сервіси ДФС України. Заповнення реквізитів у платіжних дорученнях
юридичні та фізичні особи
тренінг
Тисменицької ДПІ            
Долинське управління
ГУ ДПС в області
06.09.2019
11.00
м.Долина,  вул.Грушевського, 16, 
Долинське управління
Подання звітності через електронний кабінет платника податків
СГД- фізичні та юридичні  особи
тренінг
Долинська ДПІ
Долинське управління
ГУ ДПС в області
06.09.2019
11.00
смт. Рожнятів, пл. Єдності, 4, Рожнятівська ДПІ 
Подання звітності через електронний кабінет платника податків
СГД- фізичні та юридичні  особи
тренінг
Рожнятівська ДПІ
Коломийське управління ГУ ДПС в області
10.09.2019
10.00 
м.Коломия, вул.Б.Хмельницького,3
Порядок сплати податкових зобов’язань
СГД-  фізичні особи-підприємці,
тренінг
Коломийська ДПІ
Коломийське управління ГУ ДПС в області
11.09.2019
11.00

м.Снятин, вул. Воєводи Коснятина, 62

Порядок сплати податкових зобов’язань
СГД фізичні особи – підприємці, юридичні особи
тренінг
Снятинська ДПІ
Долинське управління
ГУ ДПС в області
12.09.2019
11.00
м.Долина, вул.Грушевського, 16, 
Долинське управління
Сплата єдиного соціального внеску

СГД- фізичні та юридичні особи 
«гаряча лінія»
Відділ погашення боргу
Надвірнянське управління ГУ ДПС в області
12.09.2019
11.00
м. Надвірна
вул. Визволення, 2 зал засідань
Спрощена система оподаткування. Електронні сервіси ДФС

Фізичні особи-підприємці

тренінг
Надвірнянська ДПІ
Сектор обслуговування платників
Долинське управління
ГУ ДПС в області
12.09.2019
11.00
смт. Рожнятів, пл. Єдності, 4, Рожнятівська ДПІ
Сплата єдиного соціального внеску

СГД- фізичні та юридичні особи
«гаряча лінія»
Рожнятівська ДПІ, відділ погашення боргу
Коломийське управління ГУ ДПС в області
12.09.2019
10.00
Верховинська ДПІ Коломийського управління ГУ ДПС в області, вул.Жаб’євська, 57
Порядок сплати податкових зобов’язань
СГД-  фізичні особи-підприємці,юридичні особи, громадяни
тренінг
Верховинська ДПІ
Тисменицьке управління
ГУ ДПС в області
12.09.2019
11.00
смт.Богородчани вул.Шевченка, 64
центр обслуговування платників
Електронний кабінет платника податків, подання звітності
Фізичні особи-підприємці, юридичні особи та громадяни України
«гаряча лінія»
Богородчанська ДПІ 
 

Надвірнянське управління ГУ ДПС в області
13.09.2019
11.00
Яремчанська ДПІ м.Яремча,
вул. Курортна, 4/2, зал засідань
Спрощена система оподаткування. Електронні сервіси ДФС

Юридичні особи.
Фізичні особи-підприємці.
Громадяни
тренінг
Яремчанська ДПІ

Надвірнянське управління ГУ ДПС в області
13.09.2019
11.00-12.00
м. Надвірна
вул. Визволення, 2 
Податок на доходи фізичних осіб та військовий збір. Легалізація заробітної плати

СГД-юридичні особи
Фізичні особи-підприємці
«гаряча лінія»
Відділ адміністрування податків і зборів з фізичних осіб

Коломийське управління ГУ ДПС в області
16.09.2019 
11.00
м. Косів, вул. Небесної сотні, 4А
Порядок сплати податкових зобов’язань
СГД-  фізичні особи-підприємці,юридичні особи, громадяни
тренінг
Косівська ДПІ
Надвірнянське управління ГУ ДПС в області
17.09.2019
11.00-12.00
Яремчанська ДПІ м.Яремча,
вул. Курортна, 4/2, зал засідань
Легалізація заробітної плати
 
СГД-юридичні особи
Фізичні особи-підприємці
«гаряча лінія»
Яремчанська ДПІ

Коломийське управління ГУ ДПС в області
17.09.2019
10.00
м.Коломия, вул.Б.Хмельницького,3
Сплата єдиного соціального внеску

 СГД-  
фізичні особи-підприємці, юридичні особи
тренінг
Коломийська ДПІ
Калуське управління ГУ ДПС в області
18.09.2019
10.00-12.00
Калуська ДПІ 
м. Калуш,
вул. В. Стуса, 2
Застосування загальної та спрощеної систем оподаткування фізичними особами - підприємцями
СГД – фізичні особи, громадяни
«гаряча лінія»
Калуська ДПІ, відділ адміністрування податків і зборів з фізичних осіб
Надвірнянське управління ГУ ДПС в області
18.09.2019
11.00
Яремчанська ДПІ м.Яремча,
вул. Курортна, 4/2, зал засідань
Переваги подання звітності в електронному вигляді.  Електронні сервіси ДФС.


СГД-юридичні особи
Фізичні особи-підприємці
тренінг
Яремчанська ДПІ 
Сектор інформаційних технологій
Калуське управління ГУ ДПС в області
18.09.2019
10.00-12.00
м.Галич
Вул.Шевченка,10 
Застосування спрощеної системи оподаткування фізичними особами - підприємцями
СГД – фізичні особи, громадяни
«гаряча лінія»
Галицька ДПІ, 
відділ адміністрування податків і зборів з фізичних осіб

Коломийське управління ГУ ДПС в області
18.09.2019
м.Коломия, вул. Хмельницького, 3
Заповнення та подання звітності з єдиного внеску
СГД-юридичні та фізичні особи підприємці
«гаряча лінія»
Коломийська ДПІ 
Калуське управління ГУ ДПС в області
18.09.2019
10.00-12.00
м.Рогатин
вул. Мухи, 6А
Застосування спрощеної системи оподаткування фізичними особами - підприємцями
СГД – фізичні особи, громадяни
«гаряча лінія»
Рогатинська ДПІ, відділ адміністрування податків і зборів з фізичних осіб
Долинське управління
ГУ ДПС в області
19.09.2019
11.00-12.00
м.Долина,  вул.Грушевського, 16, 
Долинське управління 
Податкові сервіси ДФС України. Електронний кабінет платника. 
СГД- фізичні та юридичні особи, громадяни
тренінг
Відділ обслуговування платників
Коломийське управління ГУ ДПС в області
19.09.2019
10.00-12.00
м. Косів, вул.. Небесної сотні, 4А
Заповнення та подання звітності з єдиного внеску
СГД-  фізичні особи-підприємці, юридичні особи. 
«гаряча лінія»
Косівська ДПІ  
Тисменицьке управління
ГУ ДПС в області
19.09.2019
10.00
м.Городенка, вул.Ринкова,2 центр обслуговування платників
Заповнення звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
Фізичні особи-підприємці, юридичні особи та громадяни України
«гаряча лінія»
Городенківська ДПІ 
Надвірнянське управління ГУ ДПС в області
19.09.2019
11.00
м. Надвірна,
вул. Визволення, 2 зал засідань
Переваги подання звітності в електронному вигляді.  Електронні сервіси ДФС.


Юридичні особи.
Фізичні особи-підприємці
тренінг
Надвірнянська ДПІ
Сектор обслуговування платників
Долинське управління
ГУ ДПС в області
19.09.2019
11.00-12.00
смт. Рожнятів, пл. Єдності, 4, Рожнятівська ДПІ
Податкові сервіси ДФС України, Електронний кабінет платника
СГД- фізичні та юридичні особи, громадяни

Рожнятівська ДПІ
Надвірнянське управління ГУ ДПС в області
20.09.2019
11.00-12.00
м. Надвірна,
вул. Визволення, 2 
Переваги подання звітності в електронному вигляді
СГД-юридичні особи
Фізичні особи-підприємці
«гаряча лінія»
Сектор інформаційних технологій
Коломийське управління ГУ ДПС в області
24.09.2019
10.00-12.00
смт. Верховина, вул.Жаб’євська, 53
Заповнення та подання звітності з єдиного внеску
 СГД-  фізичні особи-підприємці,юридичні особи, громадяни. 
«гаряча лінія»
Верховинська ДПІ 
Надвірнянське управління ГУ ДПС в області
24.09.2019
11.00-12.00 
м.Яремча,
вул. Курортна, 4/2, зал засідань
Переваги подання звітності в електронному вигляді
СГД-юридичні особи
Фізичні особи-підприємці
«гаряча лінія»
Яремчанська ДПІ

Коломийське управління ГУ ДПС в області
24.09.2019
10.00-12.00
м.Снятин, вул. Воєводи Коснятина, 62
 Заповнення та подання звітності з єдиного внеску
СГД-  фізичні особи-підприємці, юридичні особи. 
«гаряча лінія»
Снятинська ДПІ

Калуське управління ГУ ДПС в області

25.09.2019
11.00 
м. Калуш,
вул. В. Стуса, 2
Порядок оподаткування та відображення доходів в звіті 1 ДФ
СГД – юридичні та фізичні особи 
тренінг
Калуська ДПІ, 
Відділ адміністрування податків і зборів з фізичних осіб, 

Тисменицьке управління
ГУ ДПС в області
25.09.2019
10.00
м.Тлумач, вул.Макуха,4 центр обслуговування платників податків
Подання квартальної звітності фізичними особами - підприємцями
Фізичні особи-підприємці, юридичні особи та громадяни України
«гаряча лінія»
відділ адміністрування податків і зборів з фізичних осіб 

Калуське управління ГУ ДПС в області
25.09.2019
11.00 
м.Галич
Вул.Шевченка,10
Порядок заповнення та подання звіту за формою 1 ДФ
СГД – юридичні та фізичні особи 
тренінг
Галицька ДПІ , 
відділ адміністрування податків і зборів з фізичних осіб

Калуське управління ГУ ДПС в області
25.09.2019
11.00 
м.Рогатин
вул. Мухи, 6А
Порядок заповнення та подання звіту за формою 1 ДФ
СГД – юридичні та фізичні особи 
тренінг
Рогатинська ДПІ , 
відділ адміністрування податків і зборів з фізичних осіб

Долинське управління
ГУ ДПС в області
25.09.2019
11.00-12.00
м.Долина,  вул.Грушевського, 16, 

Податок на майно: актуальні питання оподаткування
СГД- фізичні та юридичні  особи, громадяни
«гаряча лінія»
Відділ адміністрування податків і зборів з фізичних осіб

Івано-Франківське управління
ГУ ДПС в області
 25.09.2019
11-00
 
м. Івано-Франківськ  вул.Незалежності,20, зал №3

Порядок заповнення 20 - ОПП
 СГД- фізичні та юридичні  особи, громадяни

тренінг
Івано-Франківська ДПІ, відділ обслуговування платників 
     
Долинське управління
ГУ ДПС в області
25.09.2019
11.00-12.00
смт. Рожнятів, пл. смт. Рожнятів, пл. Єдності, 4, 
Податок на майно: актуальні питання оподаткування
СГД- фізичні та юридичні  особи, громадяни
«гаряча лінія»
Рожнятівська ДПІ, відділ адміністрування податків і зборів з фізичних осіб









