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ПРЕС-РЕЛІЗ
29.12.2020
Малий бізнес спрямував до місцевих бюджетів 
майже 100 млн грн єдиного податку

Упродовж січня-листопада 2020 року суб’єкти господарювання, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, спрямували до місцевої казни 99 млн грн єдиного податку. В порівнянні з минулим роком надходження зросли на 7,9 відс. або на 7,2 млн гривень. Зокрема платники Старобільського району сплатили 33,7 млн грн, Новопсковського району – 24,3 млн грн, Новоайдарського району – 19,6 млн грн, Марківського району – 15,6 млн грн, ін. районів – 5,8 млн гривень.
Приватні підприємці сплатили за одинадцять місяців цього року 34,9 млн грн єдиного податку.  Цьогорічна сплата перевищила минулорічну на 11.9 відсотків або на 3,7 млн гривень.
Юридичні особи, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, перерахували з початку року 5,1 млн грн єдиного податку. Порівняно з січнем-листопадом минулого року юрособи-спрощенці перерахували на 24 відсотки більше або плюс 1 млн гривень.
Сільгоспвиробники, які перебувають на четвертій групі єдиного податку, сплатили за одинадцять місяців 2020 року 59 млн грн цього платежу, а це на 4,5 відс. або на 2,5 млн грн більше, ніж надходження минулого року.
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Особливості оформлення письмового звернення громадян

Головне управління ДПС у Луганській області звертає увагу, що відповідно до Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Державній податковій службі України та її територіальних органах, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 15 червня 2020 року № 297 (далі – Наказ № 297), розгляду підлягають письмові звернення громадян, оформлені відповідно до статті 5 Закону України від 02 жовтня 1996 року  № 393/96-ВР «Про звернення громадян» (далі – Закон № 393).
У зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.
Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.
В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь або відомості про інші засоби зв'язку з ним. Застосування кваліфікованого електронного підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.
Електронне звернення, надіслане без використання кваліфікованого електронного підпису, повинно мати вигляд скан-копії звернення з підписом заявника із зазначенням дати.
Датою подання електронного звернення є дата надходження звернення на електронну адресу. Якщо електронне звернення надійшло на електронну адресу у неробочий день та час, а також у вихідні та святкові дні, то датою подання електронного звернення вважається наступний робочий день.
Інформація про електронні поштові адреси, на які громадяни можуть направляти свої звернення, розміщується на вебпорталі ДПС та на відповідних субсайтах органів ДПС у мережі Інтернет.
Усні звернення, залишені за допомогою засобів телефонного зв'язку без надання громадянами відомостей відповідно до вимог частини сьомої статті 5 Закону № 393, вважаються анонімними.
Усні звернення, надані за допомогою засобів телефонного зв'язку через Контакт-центр, записуються за допомогою автоматичної системи запису розмов.
Письмові звернення без зазначення місця проживання, не підписані автором (авторами), а також такі, зі змісту яких неможливо встановити авторство, визнаються анонімними.
Анонімні звернення розгляду не підлягають крім анонімних повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції».
Довідково: Наказом № 297, який набрав чинності 16 жовтня 2020 року  затверджено:
- порядок розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Державній податковій службі України та її територіальних органах;
- порядок приймання, попереднього опрацювання та реєстрації вхідних документів за зверненнями громадян (порядок формування складової частини вхідного реєстраційного індексу документа) та надсилання вихідних документів заявникам, оформлення реквізитів вихідного документа (порядок формування складової частини вихідного реєстраційного індексу документа);
-  порядок та строки розгляду звернень громадян;
- механізм формування справ та зберігання матеріалів за зверненнями громадян;
-  порядок організації особистого прийому громадян.
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Програми підтримки для бізнесу на час дії локдауну, що впроваджені урядом
 з 8 по 24 січня
На період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, прийнято Закон України  № 1071-ІХ від 04.12.2020 р., який спрямовано на соціальну підтримку у 2020-2021 рр. застрахованих осіб та надання допомоги суб’єктам господарювання (юридичним особам, фізичним особам - підприємцям).
Соціальна підтримка, передбачена цим Законом, реалізується в таких формах:
одноразова матеріальна допомога застрахованим особам (ст. 2 Закону) – одноразова виплата держави у зв’язку із втратою частини заробітної плати найманими працівниками суб’єктів господарювання, робота яких тимчасово зупинена внаслідок запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів, та у зв’язку із втратою частини доходу фізичними особами-підприємцями, що призводить до їх тимчасового зупинення. Застрахована особа має право на отримання одноразової матеріальної допомоги у розмірі вісім тисяч гривень;
одноразова матеріальна допомога суб’єктам господарювання – юридичним особам (ст. 3 Закону) – одноразова виплата держави суб’єктам господарювання-юридичним особам з метою виплати найманим працівникам суб’єкта господарювання одноразової матеріальної допомоги. Розмір такої допомоги визначається пропорційно робочому часу працівника, який скорочено або заплановано скоротити, у тому числі через простій, та не може перевищувати восьми тисяч гривень на одного працівника;
одноразова компенсація суб’єктам господарювання- юридичним особам (ст. 4 Закону) – одноразова виплата держави суб’єктам господарювання, які є юридичними особами, з метою відшкодування витрат, понесених на сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Розрахунок суми одноразової компенсації здійснюється шляхом ділення суми єдиного внеску, сплаченої за десять місяців, що передували набранню чинності цим Законом, на десять.
Крім того Законом № 1072-ІХ від 04.12.2020 року запроваджено звільнення для платників єдиного податку першої групи від сплати єдиного податку та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в період з 01 грудня 2020 року по 31 травня 2021 року.
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Умови, за яких суб’єкт господарювання не застосовує РРО,ПРРО та РК

Головне управління ДПС у Луганській області нагадує, що ст. 9 Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» із змінами доповненнями (далі – Закон № 265) визначено, які суб’єкти господарювання не застосовують реєстратори розрахункових операцій (далі – РРО) або програмні РРО (ПРРО) із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок (РК).
Так, РРО, ПРРО та РК не застосовуються суб’єктами господарювання при:
► здійсненні торгівлі продукцією власного виробництва (крім технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, лікарських засобів, виробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння) підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, крім підприємств торгівлі та громадського харчування, у разі проведення розрахунків у касах цих підприємств, установ і організацій з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних уповноваженою особою відповідного суб'єкта господарювання;
► виконанні банківських операцій, крім: операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, якщо такі операції виконуються не в касах банків, операцій комерційних агентів банків та небанківських фінансових установ з приймання готівки для подальшого її переказу
► при продажу проїзних і перевізних документів на залізничному (крім приміського) та авіаційному транспорті з оформленням розрахункових і звітних документів та на автомобільному транспорті;
► при продажу товарів (наданні послуг) платниками єдиного податку (фізичними особами – підприємцями) згідно з Податковим кодексом України  (далі – ПКУ);
► при здійсненні фізичними особами торгівлі продуктовими або промисловими товарами (крім технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, лікарських засобів, виробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння) за готівкові кошти на ринках;
► при продажу у кіосках, з лотків та розносок газет, журналів та інших видань, листівок, конвертів, знаків поштової оплати, якщо питома вага такої продукції становить понад 50 відсотків загального товарообігу за відсутності продажу підакцизних товарів та технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, лікарських засобів, виробів медичного призначення, а також при продажу жетонів та проїзних квитків у касах метрополітену;
► при продажу води, молока, квасу, олії та живої риби з автоцистерн, цистерн, бочок та бідонів; страв та безалкогольних напоїв у їдальнях і буфетах загальноосвітніх навчальних закладів і професійнотехнічних навчальних закладів під час навчального процесу;
► при здійсненні розрахунків за послуги у разі проведення таких розрахунків виключно за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування та/або сервісів переказу коштів.
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