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До уваги власників нерухомості!

Головне управління ДПС у Луганській області інформує, що платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є фізичні та юридичні особи, у тому числі нерезиденти, які є власниками житлової та/або нежитлової нерухомості.
Норми визначені п.п. 266.1.1 п. 266.1 ст. 266 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).
База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, у тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності (п.п. 266.3.2 п. 266.3 ст. 266 ПКУ).
Згідно з п.п. 266.3.3 п. 266.3 ст. 266 ПКУ база оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.
Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою – платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт (п.п. 266.7.5. п. 266.7 ст. 266 ПКУ).
Тобто, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а для об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що знаходяться у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.
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З 1 січня 2021 року запроваджуються нові зразки марок акцизного податку для тютюнових виробів
Головне управління ДПС у Луганській області повідомляє, що постановою Кабінету Міністрів України від 29.10.2020 року №1037 «Деякі питання маркування марками акцизного податку тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах» (далі - Постанова №1037) затверджено:
- нові зразки марок акцизного податку для тютюнових виробів;
- зразки марок акцизного податку для рідин, що використовуються в електронних сигаретах, вітчизняного та імпортного виробництва.
Встановлено, що нові зразки марок акцизного податку для тютюнових виробів та зразки марок акцизного податку для рідин, що використовуються в електронних сигаретах, вітчизняного та імпортного виробництва запроваджуються з 01 січня 2021 року.
Крім того, Постановою № 1037 внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 року № 1251, якою затверджено Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Зокрема, у новій редакції викладено абз. 2 пункту 5 названого Положення:
«Марка для алкогольних напоїв, крім виноробної продукції (лікеро-горілчана продукція), вітчизняного виробництва виготовляється у зеленій кольоровій гамі, 
для алкогольних напоїв, які є виноробною продукцією, вітчизняного виробництва - червоній, 
для алкогольних напоїв, крім виноробної продукції (лікеро-горілчана продукція), імпортного виробництва - фіолетовій, 
для алкогольних напоїв, які є виноробною продукцією, імпортного виробництва - оранжевій,
для тютюнових виробів вітчизняного виробництва з фільтром та без фільтра (сигарети, цигарки) - зеленій, 
для тютюнових виробів вітчизняного виробництва (сигарили) - смарагдово-зеленій, 
для тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням вітчизняного виробництва - бузковій, 
для інших тютюнових виробів вітчизняного виробництва - помаранчевій, 
для тютюнових виробів імпортного виробництва з фільтром та без фільтра (сигарети, цигарки) - синій, 
для тютюнових виробів імпортного виробництва (сигарили) - рожево-смарагдовій, 
для інших тютюнових виробів імпортного виробництва - бордовій, 
для тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням імпортного виробництва - зелено-помаранчевій, 
для рідин, що використовуються в електронних сигаретах, вітчизняного виробництва - вохристо-зеленій, 
для рідин, що використовуються в електронних сигаретах, імпортного виробництва - рожево-синій кольоровій гамі».
Постанову № 1037 опубліковано в «Урядовому кур’єрі» 03.11.2020 року № 213.
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Платники податків спрямували до держбюджету 426 мільйонів гривень
За 10 місяців поточного року платники податків Старобільського, Марківського, Новопсковського,  Новоайдарського та інших районів обслуговування Старобільськими податківцями, спрямували до Державного бюджету 426,6 млн грн, що на 57,4 млн грн більше, ніж за 10 місяців 2019 року. Зокрема платники Старобільського району сплатили - 177,7 млн грн, Новоайдарського – 102,7 млн грн, Марківського – 72,8 млн грн, Новопсковського – 72,0 млн грн, інших районів – 1,4 млн  гривень.
Основними джерелами надходжень державної скарбниці є податок на додану вартість, надходження, якого склали - 222,1 млн грн, податок на доходи фізичних осіб - 133,9 млн грн, військовий збір – 33,5 млн грн  та податок на прибуток підприємств, надходження якого склали - 19,6 млн гривень. Інші надходження обов’язкових податкових  платежів до Державного бюджету  склали – 17,5 млн гривень.
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Подарунки, вартість яких нижча 1180,75 гривень, не оподатковуються

Головне управління ДПС у Луганській області наголошує, що доходи у вигляді подарунка отриманого працівниками від роботодавця, оподатковуються податком на доходи фізичних осіб на загальних підставах, передбачених IV розділом. ст. 174 п.174.6 Податкового Кодексу України (далі ПКУ).
Проте, згідно з пп. 165.1.39 п.165.1 ст. 165 ПКУ передбачено, що до загального місячного оподатковуваного доходу платника податку не включається вартість дарунків, якщо їх вартість не перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі. Нагадуємо, що розмір мінімальної зарплати станом на 1 січня 2020 року становив 4723,00 грн, відповідно, подарунки, вартість яких нижча 1180,75 грн не оподатковується. Проте такі доходи у податковому розрахунку за ф. №1ДФ відображаються під ознакою «160».
Якщо вартість подарунків перевищує вказаний розмір, то сума такого перевищення оподатковується податком на доходи фізичних осіб у розмірі 18 відс. і відображається у податковому розрахунку за ф. №1ДФ під ознакою доходу «126». Окрім того, подарунки, вартість яких перевищуватиме 1180,75 грн. оподатковуватиметься і військовим збором – 1,5%.
Також слід пам’ятати про те, що сплатити податок до бюджету за такий дохід, потрібно протягом трьох банківських днів, що настають за днем такого нарахування (надання) (пп. 168.1.4 п. 168.1 ст. 168 ПКУ).
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Податковий борг: ще раз про зміни законодавства

Головне управління ДПС у Луганській області нагадує, що Законом України від 16.01.2020 року №466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» внесено наступні зміни, зокрема, до глави 9 «Погашення податкового боргу платників податків» Податкового кодексу України (далі - ПКУ):
- заходи щодо погашення податкового боргу платника податків шляхом стягнення безготівкових коштів та готівки, а у разі їх недостатності – шляхом продажу майна, яке перебуває у податковій заставі провадяться не раніше ніж через 30 календарних днів з дня надсилання (вручення) такому платнику податкової вимоги (ст. 95.2 ПКУ);
- платник податків має право самостійно здійснити оцінку заставного майна шляхом укладення договору з оцінювачем протягом одного місяця з дня прийняття рішення про реалізацію майна. У разі, якщо платник податків самостійно не здійснює таку оцінку, контролюючий орган самостійно укладає договір про проведення оцінки майна (ст. 95.12 ПКУ);
Крім того, Законом 466-ІХ доповнено підстави звільнення майна боржника з податкової застави (ст. 93.1 ПКУ), а саме:
- отримання контролюючим органом підтвердження повного погашення суми податкового боргу та/або розстрочених (відстрочених) грошових зобов’язань та процентів за користування розстроченням (відстроченням) в установленому законодавством порядку;
- отримання платником податків згоди від контролюючого органу на відчуження майна, що перебуває у податковій заставі, відповідно до ст. 92 ПКУ.
Внесено зміни до підпунктів 101.2.3 та 101.2.5 та доповнено новим підпунктом 101.2.6 пункт 101.2 статті 101 ПКУ, яким визначено поняття «безнадійного» податкового боргу, а саме:
- податковий борг платника податків, у тому числі податкового агента, стосовно якого минув строк давності, встановлений пунктом 102.4 статті 102 ПКУ;
- податковий борг платника податків, щодо якого до Державного реєстру внесено запис про його припинення на підставі рішення суду;
- податковий борг банку, щодо якого наявне рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про затвердження звіту про завершення ліквідації банку або рішення Національного банку України про затвердження ліквідаційного балансу, ухвалення остаточного звіту ліквідатора і завершення ліквідаційної процедури.
Змінами також встановлено, що стягнення заборгованості з частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об’єднань відтепер буде здійснюватись у порядку, визначеному статтями 59-60 та 87-101 ПКУ (стаття 11 Підрозділу 10 Інших перехідних положень ПКУ).
Дізнавайтеся про всі новації податкового законодавства на офіційній сторінці ГУ ДПС у Луганській області у мережі Facebook та на субсайті Головного управління ДПС у Луганській області. 
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