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Малий бізнес спрямував до місцевих бюджетів 
понад 106 млн грн єдиного податку

За 2020 рік суб’єкти господарювання, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, спрямували до місцевої казни 106,4 млн грн єдиного податку. В порівнянні з минулим роком надходження зросли на 7,3 відс. або на 7,2 млн гривень. Зокрема платники Старобільського району сплатили 36,4 млн грн, Новопсковського району – 26 млн грн, Новоайдарського району – 21,1 млн грн, Марківського району – 16,9 млн грн, ін. районів – 6 млн гривень.
Приватні підприємці за 2020 рік сплатили 36,9 млн грн єдиного податку.  В порівнянні з минулим роком надходження зросли на 11,3 відсотків або на 3,7 млн гривень.
Юридичні особи, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, перерахували за 2020 рік 5,4 млн грн єдиного податку. Порівняно з аналогічним періодом минулого року юрособи-спрощенці перерахували на 24,6 відсотки більше або плюс 1,1 млн гривень.
Сільгоспвиробники, які перебувають на четвертій групі єдиного податку, сплатили за 2020 рік 64,1 млн грн цього платежу, а це на 3,9 відс. або на 2,4 млн грн більше, ніж надходження минулого року.
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Подання декларації про майновий стан і доходи особою, яка здійснює незалежну професійну діяльність у разі її припинення

Головне управління ДПС у Луганській області інформує, що згідно до абз.1 п.п. 2 
п. 11.18 розд. ХI Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588 із змінами та доповненнями (далі – Порядок № 1588), фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, знімаються з обліку після припинення такої незалежної діяльності, за наявності документально підтвердженої інформації відповідного державного органу, що реєструє таку діяльність або видає документи про право на заняття такою діяльністю (свідоцтва, дозволи, сертифікати тощо), та/або поданої до контролюючого органу за основним місцем обліку заяви про ліквідацію або реорганізацію платника податків за формою № 8-ОПП (далі – Заява за № 8-ОПП).
Внесення до Реєстру самозайнятих осіб запису про припинення незалежної професійної діяльності фізичною особою не припиняє її зобов’язань, що виникли під час провадження незалежної професійної діяльності, та не змінює строків, порядків виконання таких зобов’язань та застосування санкцій за їх невиконання (п.п. 4 п. 11.18 розд. ХI Порядку № 1588).
Згідно з п. 178.4 ст. 178 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а також іноземці та особи без громадянства, які стали на облік у контролюючих органах як самозайняті особи та є резидентами, подають податкову декларацію про майновий стан і доходи (далі – податкова декларація) за результатами звітного року відповідно до розд. IV ПКУ у строки, передбачені для платників податку на доходи фізичних осіб, в якій поряд з доходами від провадження незалежної професійної діяльності мають зазначати інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи.
Платники податку на доходи фізичних осіб подають податкову декларацію до 1 травня року, що настає за звітним, крім випадків, передбачених розд. IV ПКУ (п.п. 49.18.4 п. 49.18 ст. 49 ПКУ).
Чинним законодавством не передбачено особливих термінів подання податкової декларації фізичними особами, які подали Заяву за ф. № 8-ОПП про припинення незалежної професійної діяльності.
Остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік здійснюється платником самостійно згідно з даними, зазначеними в податковій декларації, в якій поряд з доходами від провадження незалежної професійної діяльності повинні зазначатися інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи, а також відомості про суми єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування, нарахованого на доходи від провадження незалежної професійної діяльності в розмірах, визначених відповідно до закону (п. 178.7 ст. 178 ПКУ).
Фізична особа зобов’язана самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій нею податковій декларації (п. 179.7 ст. 179 ПКУ).
Отже, фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, у разі її припинення, зобов’язана подати податкову декларацію за результатами звітного року до 1 травня року, що настає за звітним та самостійно сплатити до 1 серпня року, що настає за звітним, суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій нею податковій декларації.
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Скористуйтесь правом на відстрочення податкового боргу

У Головному управлінні ДПС у Луганській області нагадують, що згідно Закону України від 04.12.2020 року №1072-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (пункт 2³ підрозділу 10  розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України) платники податків можуть скористатись правом на відстрочення податкового боргу.
 Відстрочення податкового боргу надається платникам податків – фізичним особам, у тому числі самозайнятим особам, що станом на 01 грудня 2020 року мали загальний розмір податкового боргу (у тому числі штрафні санкції, пеня та проценти за користування розстроченням/відстроченням) у сумі, що не перевищує 6800 гривень.
Для цього необхідно звернутись з відповідною заявою до контролюючого органу, де обліковується такий податковий борг. Зазначену заяву платником податків може бути подана як у паперовому вигляді (особисто звернутись до контролюючого органу або надіслати листа), так і в електронному вигляді через приватну частину Електронного кабінету.
У разі якщо загальна сума податкового боргу станом на 01 грудня 2020 року перевищує 6800 гривень або якщо із заявою звернувся платник податків, що не підпадає під дію Закону України №1072, контролюючий орган надсилає такому платнику податків у місячний строк відмову у наданні відстрочення у довільній формі.
Крім того, ніяких додаткових документів подавати не потрібно. Це відстрочення буде здійснюватись без укладення окремого договору із платником податків, адже у пункті 1 (прим.2) підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України, прямо передбачено, що норми статті 100 ПКУ для цього випадку не застосовуються.
У разі дострокової сплати платник податків повинен надіслати до контролюючих органів листа у довільній формі. Штрафні санкції та пеня на такі сплачені відстрочені суми не застосовується та не нараховується.
Разом із тим, у випадку непогашення платником податків повної суми відстроченого податкового боргу до настання визначеного строку, а також у разі її погашення після 29 грудня 2021 року штрафні санкції і пеня не відстрочені суми, що залишаються непогашеними, будуть нараховуватися у загальному порядку згідно з вимог ПКУ.
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Хто не застосовує РРО, ПРРО

Головне управління ДПС у Луганській області інформує, що відповідно змін, внесених до Податкового кодексу України з 01 січня 2021 року до
01 січня 2022 року реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку другої – четвертої груп (фізичними особами – підприємцями), обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 220 розмірів мінімальної заробітної плати (тобто 1 320 000 грн.
(з 01.01.2021 мінімальна заробітна плата становить 6000 грн.), незалежно від обраного виду діяльності, крім тих видів, для яких визначено обов’язкове застосування реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій.
Відповідно до Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку першої групи.
Фізичні особи – підприємці на загальній системі оподаткування при здійсненні розрахункових операцій в готівковій та в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) застосовують реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій обов’язково.
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