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Встигніть скористатись правом на податкову знижку
Головне управління ДПС у Луганській області нагадує, що громадяни, які протягом минулого року отримували заробітну плату, мають право на отримання податкової знижки за умови наявності підстав, передбачених Податковим кодексом України.
Податкова знижка надається, якщо у фізичної особи протягом звітного року були витрати на:
- навчання,
- отримання доступного житла за державними програмами, 
- оплату допоміжних репродуктивних технологій, 
- проценти за іпотечним кредитом,
- внески на благодійність, 
- страхові платежі (внесків, премій) за договорами довгострокового страхування життя,
- пенсійні внески в рамках недержавного пенсійного забезпечення тощо.
Для отримання знижки за наслідками 2019 року необхідно:
1 - заповнити та до 31 грудня 2020 року включно подати за місцем реєстрації декларацію про майновий стан та доходи (разом з копіями відповідних документів, які підтверджують понесені витрати);
2 - у декларації вказати суму одержаного за рік доходу у вигляді зарплати, вид понесених витрат, їх розмір і розраховану суму податку на доходи фізичних осіб до повернення.
Звертаємо увагу, що загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку у звітному році, не може перевищувати суму річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого у вигляді заробітної плати.
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Дізнатися про наявність заборгованості можна скориставшись «Електронним кабінетом платника податків»
Головне управління ДПС у Луганській області нагадує, що згідно пп.298.2.3 п.298.2 ст.298 ПКУ платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів у разі наявності податкового боргу у розмірі, що перевищує суму, визначену абзацом третім пункту 59.1 статті 59 цього Кодексу, на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів – в останній день другого із двох послідовних кварталів.
У разі не вчинення вищезазначених дій у строки, встановлені ПКУ, податковий орган має право за своїм рішенням виключити з реєстру платників єдиного податку такого боржника.
Для того, щоб дізнатися про наявність/відсутність заборгованості, платник може скористатися «Електронним кабінетом платника податків», електронним сервісом «Дізнайтеся більше про свого бізнес партнера» або в переліках за посиланням  https://tax.gov.ua/dovidniki.../pereliki-/296361.html, який надає можливість кожному відвідувачу перевірити як власну заборгованість, так і заборгованість контрагента.
Закликаємо платників податків слідкувати за нарахуваннями та сплатою своїх податкових зобов’язань, вчасно звірятися, не нарощувати борги та своєчасно сплачувати нараховані суми.
Старобільський сектор організації роботи
організаційно-розпорядчого управління
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Зберігаєш пальне – перевір, чи не потрібна тобі ліцензія
Суб’єкти господарювання, які отримують пальне для власних потреб та зберігають його для використання в господарській діяльності, зобов’язані отримати відповідну ліцензію в органах ДПС.
Виключенням є зберігання пального державними підприємствами, установами та організаціями; підприємствами, установами та організаціями системи державного резерву та суб’єктами господарювання, які зберігають пальне, для власних виробничо-технологічних потреб виключно на нафто- та газодобувних майданчиках, бурових платформах.
Також дозволяється зберігання пального без отримання ліцензії в паливних баках транспортних засобів (технологічного обладнання) та у споживчій тарі ємністю до 5 літрів включно, отримане від виробника або особи, яка здійснила його розлив у таку тару.
В усіх інших випадках зберігання пального дозволяється виключно за наявності ліцензії, отриманої на кожне місце зберігання.
Для отримання ліцензії потрібно подати заяву та платіжний документ про внесення річної плати до податкового органу за місцем зберігання пального.
При цьому річна плата за таку ліцензію становить лише 780 гривень. Водночас відповідальність за зберігання пального без одержання ліцензії - 500 тис. гривень.
Для уникнення застосування штрафних санкцій звертаємо увагу платників податків на необхідність своєчасного отримання таких ліцензій.
Нагадаємо, що Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» від 19.12.1995 №481/95-BP (зі змінами та доповненнями) з 01.04.2020 на території України запроваджено ліцензування зберігання пального.
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Змінили прізвище - внесіть зміни до облікової картки фізичної особи - платника податків
Фізичні особи - платники податків зобов'язані подавати до податкових органів відомості про зміну даних, які вносяться до Облікової картки протягом місяця з дня виникнення таких змін, шляхом подання Заяви за формою N 5ДР (додаток 12 до Положення № 822 від 29.09.2017).
Фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку у паспорті, протягом місяця з дня виникнення змін, подають Заяву за формою N 5ДРП (додаток 13 до Положення № 822 від 29.09.2017).
Такі заяви подаються особисто або через представника до податкового органу за своєю податковою адресою (місцем проживання), а у разі зміни місця проживання - до податкового органу за новим місцем проживання.
Фізичні особи, які тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання, подають зазначені заяви особисто або через представника до будь-якого податкового органу.
Для заповнення Заяви використовуються дані документа, що посвідчує особу, та інших документів, які підтверджують зміни таких даних.
Якщо зазначені документи видані не українською мовою, необхідно подати засвідчені в установленому законодавством порядку переклади цих документів українською мовою (після пред'явлення повертаються) та їх копії.
Внесення змін до Державного реєстру та окремого реєстру Державного реєстру здійснюється протягом трьох робочих днів від дня подання фізичною особою Заяви за формою N 5ДР або Заяви за формою N 5ДРП до податкового органу за своєю податковою адресою (місцем проживання).
У разі звернення до будь-якого податкового органу строк внесення змін до Державного реєстру може бути продовжено до п'яти робочих днів.
Зазначена норма визначена п.п. 1 - 4 розділу ІХ «Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків», затвердженого наказом МФУ від 29.09.2017 № 822.
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Зміни щодо оподаткування доходів від продажу або обміну транспортних засобів
Головне управління ДПС у Луганській  області повідомляє, що Законом України від 16.01.2020 №466-ІХ внесено зміни до Податкового кодексу України (далі - ПКУ), зокрема, щодо оподаткування доходу, отриманого від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року одного з об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда.
Так, дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року одного з об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, не підлягає оподаткуванню.
Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року другого об'єкта рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, підлягає оподаткуванню за ставкою 5%.
Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року третього та наступних об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда або іншого транспортного засобу підлягає оподаткуванню за ставкою 18%.
Відповідні зміни  до п.173.2 ст.173 ПКУ набрали чинності з 23 травня 2020 року.
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На допомогу армії платниками податків сплачено понад 33 мільйона гривень

Платники податків Старобільського, Новопсковського, Новоайдарського та Марківського районів за десять місяців поточного року перерахували до державного бюджету 33,3 млн грн військового збору. В порівнянні з минулим роком надходження зросли на 8 відс. або на 2,6 млн гривень. Зокрема платники Старобільського району сплатили - 15,0 млн грн, Новоайдарського району – 7,3 млн грн, Новопсковського району – 6,3 млн грн,  Марківського району – 4,7 млн гривень.
Нагадуємо, що згідно з діючим законодавством, платниками військового збору є фізичні особи-резиденти, які отримують доходи як в Україні, так і за її межами, фізичні особи-нерезиденти, які отримують доходи в Україні, а також податкові агенти. Нарахований дохід оподатковується за ставкою податку 1,5 відсотка. Сума збору зараховується до державного бюджету. Відповідальними за нарахування збору до бюджету є роботодавці, що нараховують доходи у вигляді заробітної плати на користь платника податків.
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Шановні платники податків Луганської області!
Нагадуємо, що Головне управління ДПС у Луганській області є територіальним органом Державної податкової служби України та єдиним контролюючим органом, який забезпечує реалізацію державної податкової політики на території Луганської області.
Звертаємо вашу увагу, що направити кореспонденцію (листи, заяви, декларації, звіти та інше) до Головного управління ДПС у Луганській області ви можете у зручний для вас спосіб:
	особисто платником податків або уповноваженою на це особою,завітавши до Центрів обслуговування платників (далі – ЦОП);
	через електронний кабінет за посиланням https://cabinet.tax.gov.ua/(з дотриманням вимог Законів України від 22.05.2003 № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» зі змінами та від 05.10.2017№ 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги»);
	на електронну скриньку lg.official@tax.gov.ua (у вигляді сканкопії та/або фотокопії за особистим підписом);
	поштою:
листи (звернення, пропозиції, скарги тощо) слід відправляти за адресою: 93400, м.Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, 72;

	з питань отримання адміністративних та сервісних послуг, направлення декларацій (звітності) звертайтеся за адресами ЦОПів (знаходяться у банері «Центри обслуговування» на сайті Головного управління ДПС у Луганській області за посиланням https://lg.tax.gov.ua).
Враховуючи обмежувальні заходи, пов’язані з запобіганням поширенню на території України коронавірусу COVID-19, найбезпечнішими є електронне спілкування та поштові відправлення. 
Слід зазначити, від того, наскільки правильно оформлено поштове відправлення, залежить гарантія його своєчасної доставки саме одержувачу.
Здавалося б, така легка задача – написати реквізити на поштовому відправленні, однак на практиці останнім часом працівники діловодної служби дуже часто стикаються з тим, що платники податків невірно зазначають найменування організації на конвертах та безпосередньо у листах (звітах), а це головний перепон, що кореспонденцію буде отримано Головним управлінням ДПС у Луганській області, зареєстровано та передано на виконання.
То ж, при написанні найменування одержувача на конвертах, у листах (електронних листах), у звітності тощо, зазначайте повне найменування організації - Головне управління ДПС у Луганській області.
Майте на увазі, що недостатньо зазначити лише правильну адресу, неприпустимо вказувати неіснуючих адресатів.
Отже, відповідно до Типової інструкції з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55, реєстрації та розгляду підлягають лише ті вхідні документи, які адресовані безпосередньо Головному управлінню ДПС у Луганській області.
Бережіть себе та будьте здорові!
Головне управління ДПС у Луганській області


