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Надано понад 20 тисяч  адміністративних послуг 

Протягом 2020 року до Центрів обслуговування платників (далі - ЦОП) за адміністративними послугами по Старобільському, Новопсковському, Марківському та Новоайдарському районам звернулося 20613 платників податків. Зазначеними ЦОП платникам податків надано 20178 адміністративних послуг. Зокрема Старобільським ЦОП надано різних адміністративних послуг - 7493, Новопсковським ЦОП - 5266, Новоайдарським ЦОП - 4500, Марківським ЦОП - 2919. 
Найбільш популярною серед послуг є видача картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників, якою скористалися  11140 громадян, що складає  55 відс. від всіх наданих послуг.
Також найбільш запитуваними послугами є :
-видача відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків – 4155,
-надання витягу з реєстру платників єдиного податку - 879,
-реєстрація книг обліку розрахункових операцій – 867,
-видача довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи - 646, 
-реєстрація книг обліку доходів і витрат платникам єдиного податку – 574,
-реєстрація платника єдиного податку – 543,
-видача довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи – 449.
Інших адміністративних послуг надано платникам податків у кількості - 925,  що складає 
4 відс. від загальної кількості усіх наданих адміністративних послуг за звітний період.
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Місцеві бюджети отримали у своє розпорядження понад 706 млн грн  податків і зборів

За 2020 рік до місцевих бюджетів Старобільського, Новопсковського, Новоайдарського, Марківського та інших районів обслуговування Старобільськими податківцями  надійшло 706,8 млн гривень податків і зборів. Зокрема до місцевих бюджетів Старобільського району надійшло 254,1 млн грн, Новоайдарського району – 202,1 млн грн, Новопсковського району – 153,8 млн грн, Марківського району - 91,0 млн грн, інших районів обслуговування - 5,8 млн гривень. Індикативне завдання з надходження податків і зборів виконано на 161,8 відс., додатково надійшло 269,9 млн гривень. Зростання до аналогічного періоду минулого року склало 73,7 млн грн, або 11,6 відсотків.
Лідируючі позиції у формуванні місцевих бюджетів займають податок на доходи фізичних осіб, його надходження склали 497,6 млн грн (70 відс.), єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва – 106,4 млн грн (15 відс.) та плата за землю – 55,2 млн гривень (8 відсотків). 
Нагадаємо, що сплата податків та зборів на неправильні рахунки, спричиняє виникнення заборгованості з цих податкових зобов’язань і, відповідно, до нарахувань штрафів та пені. Тож з метою уникнення  фінансової відповідальності платникам податків слід ретельно перевіряти реквізити рахунків. До речі, відсутність чи наявність заборгованості, а також реквізити рахунків податкових платежів можна перевірити, зайшовши в приватну частину Електронного кабінету.
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З 1 січня 2021 року стартувала компанія декларування доходів громадян за минулий рік

З початку 2021 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, одержаних впродовж 2020 року. Річну податкову декларацію про доходи за минулий рік зобов’язані заповнити і подати до 1 травня 2021 року громадяни та самозайняті особи, котрі отримали доходи, з яких торік  не сплачено податок на доходи фізичних осіб. 
Звертаємо увагу, що згідно вимог Податкового кодексу України обов’язковому декларуванню підлягають:
- доходи, з яких при нарахуванні або виплаті ПДФО не утримувався;
- доходи від особи, яка не є податковим агентом (в тому числі від здачі в оренду власного рухомого чи нерухомого майна, продажу власного майна, продажу власної сільгосппродукції фізичним особам, тощо);
- спадок  від осіб, які не є членами сім’ї першого та другого ступеня споріднення та подарунки від осіб, які не є членами сім’ї першого ступеня споріднення;
- додаткове благо, зокрема, дохід у вигляді основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, якщо його сума перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року;
- доходи від продажу інвестиційних активів;
- іноземні доходи.
В зазначених випадках громадяни, зобов’язані подавати податкові декларації про майновий стан і доходи.
Однак є випадки, коли особи можуть подати декларацію добровільно для отримання податкової знижки. При добровільній подачі декларації податки не сплачуються до бюджету, а повертаються платникам з надмірно сплаченого податку на доходи фізичних із заробітної плати в минулому податковому році.
Положеннями статті 166 Податкового кодексу визначено перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки, зокрема якщо громадяни сплачували протягом року:
-  за навчання закладам освіти за себе або членів сім’ї першого ступеня споріднення;
-  проценти за іпотечним житловим кредитом;
- суму страхових внесків, премій та пенсійних внесків страховику-резиденту, недержавному пенсійному фонду, установі банку за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, а також внесків на банківський депозитний рахунок, на пенсійні вклади за себе або членів своєї сім’ї;
- на будівництво (придбання) доступного житла;
- оплату вартості державних послуг, пов’язаних з всиновленням дитини;
- переобладнання транспортного засобу;
- допоміжні репродуктивні технології.
Слід зазначити, що правом на податкову знижку громадяни можуть скористатися упродовж усього 2021 року.
 Отож, громадянам, які  отримували у 2020 році доходи, з яких не сплачено податків, варто вже зараз спланувати своєчасне подання декларації про доходи. Враховуючи карантинні обмеження, в податковій службі рекомендують декларацію про доходи подавати в електронному вигляді через Електронний кабінет платника, попередньо отримавши кваліфікований електронний підпис.
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Що потрібно знати про типи програмних РРО

Головне управління ДПС у Луганській області інформує суб’єктів господарювання, що з метою заповнення розділу 4 «Дані щодо ПРРО» заяви про реєстрацію програмних реєстраторів розрахункових операцій за ф. № 1-ПРРО (далі – Заява за ф. № 1-ПРРО), поняття тип програмного реєстратора розрахункових операцій (далі – ПРРО) означає:
- тип ПРРО «стаціонарний» означає, що такий програмний РРО встановлений на конкретну господарську одиницю та використовується за адресою, зазначеною в реєстраційній Заяві за ф. № 1-ПРРО;
- тип ПРРО «пересувний» означає, що такий програмний РРО зареєстрований на конкретну господарську одиницю (наприклад автомобіль), але може використовуватися на всій території України на такій господарській одиниці;
- тип ПРРО «каса самообслуговування» означає, що такий програмний РРО встановлений на конкретну господарську одиницю та використовується за адресою, зазначеною в реєстраційній Заяві за ф. № 1-ПРРО, при цьому його застосування не передбачає залучення касира (наприклад платіжний термінал);
- тип ПРРО «інтернет торгівля» означає, що такий програмний РРО встановлений на конкретну господарську одиницю і використовується за адресою, зазначеною в реєстраційній Заяві за ф. № 1-ПРРО, та при його застосуванні можливе залучення касира (інтернет-магазин (сайт).
Нагадуємо, що суб’єкти господарювання можуть зареєструвати  програмний РРО, скориставшись безкоштовним програмним рішенням, яке розміщено на веб-сайті ДПС України у банері «Програмні РРО».
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З 1 січня 2021 змінюється порядок ведення обліку доходів і витрат для підприємців


У Головному управлінні ДПС у Луганській області наголошують, що з 1 січня 2021 року для фізичних осіб - підприємців змінюється порядок ведення обліку доходів і витрат.
Зокрема, ФОП на загальній системі оподаткування та фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність зобов'язані будуть вести облік доходів і витрат від такої діяльності за встановленою формою в паперовому та/або електронному вигляді, у тому числі через Електронний кабінет. Типова форма такого обліку та порядок його ведення визначається Міністерством фінансів. На сьогодні і до моменту затвердження нової форми залишається чинною діюча Книга обліку доходів і витрат.

ФОП-єдинники I і II груп та III без ПДВ матимуть право вести облік у довільній формі як у паперовому так і в електронному вигляді шляхом помісячного відображення отриманих доходів.
ФОП-єдинники III групи з ПДВ зможуть вести облік у довільній формі як у паперовому так і в електронному вигляді шляхом помісячного відображення доходів та витрат.
Також з 1 січня 2021 року скасовано вимогу для платників єдиного податку щодо реєстрації Книги у податкових органах. Платникам не потрібно подавати будь-які заяви чи повідомлення до контролюючого органу щодо скасування реєстрації книг, які були зареєстровані у 2020 році.
Слід зазначити, що при веденні обліку у довільній формі платники єдиного податку вправі застосовувати будь-який спосіб обліку доходів: це можуть бути записи у будь-якому довільному реєстрі - паперовому зошиті, журналі, чи в електронній таблиці у файлі Excel.
Крім того, платники зможуть продовжувати вести Книгу обліку доходів (для платників єдиного податку першої, другої та третьої груп, які не є платниками податку на додану вартість) та Книгу обліку доходів і витрат (для платників єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість) за діючими на сьогодні формами.
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УВАГА! ПРАЦЮЄ ТЕЛЕФОН «ГАРЯЧА ЛІНІЯ»

Протягом січня-квітня 2021 року центри обслуговування платників у м. Старобільськ, смт.Новопсков, смт.Новоайдар, смт.Марківка  Головного управління ДПС у Луганській області проводять сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» за участю:
начальника Старобільської ДПІ Гаркавого Миколи Сергійовича за телефоном: 
(06461)2-40-07
начальника Старобільського відділу електронних сервісів Войтенко Наталії Григоріївни  
за телефоном:
(06461)2-33-67
начальника Новопсковської ДПІ Тищенко Юлії Спиридонівни за телефоном: 
(06463)2-12-61
старшого державного інспектора Марківської ДПІ Хатунцевої Ії Веніамінівни за телефоном: 
(06464)9-10-87
начальника Новоайдарської ДПІ Остапишина Дмитра Мирославовича за телефоном:
(06445)9-29-59

Тема: «Декларування доходів громадян, отриманих у 2020 році»




