2

Старобільське управління  
Головного управління ДПС у Луганській області
Старобільське управління 
Україна, 92703
вул. Харківська, 6
тел. факс (06461) 2-33-67,
E-mail: lg.starobilsk.official@sfs.gov.ua
У разі використання матеріалів посилання на Старобільське управління  
 ГУ ДПС у  Луганській області
ОБОВ’ЯЗКОВЕ

ПРЕС-РЕЛІЗ

17.12.2019

За 11 місяців 2019 року від платників податків Старобільського
управління  надійшло майже мільярд гривень податків і зборів
           Старобільське управління  Головного управління ДПС у Луганській області інформує, що впродовж одинадцяти місяців цього року платники податків території обслуговування сплатили до Зведеного бюджету майже 997,0 млн грн податків, зборів та інших обов’язкових платежів. Така сума на 134,8 млн грн, або 15,6 відсотків більше ніж за з аналогічний період 2018 року.
           До Державного бюджету за 11 місяців  2019 року перераховано майже 423 млн грн, в тому числі бюджетоформуючими податками: податку на додану вартість – 184,2 млн грн, податку на доходи фізичних осіб – 131 млн гривень. У порівнянні з аналогічним періодом попереднього року надходження збільшились на 74,8 млн грн, або  на 21,5 відсотків.
          До Місцевих бюджетів впродовж січня – листопада  2019 року мобілізовано 574 млн грн податків і зборів. В порівнянні з минулим роком це більше на 60 млн грн, або на 11,7 відсотків. Основними джерелами наповнення місцевих бюджетів є податок на доходи фізичних осіб 393,8 млн  грн, єдиний податок 91,8 млн грн, плата за землю 42,9 млн гривень.
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Місцеві бюджети отримали у своє розпорядження майже  574 млн грн податків та зборів 
За одинадцять місяців нинішнього року місцеві бюджети районів обслуговування Старобільським  управлінням Головного управління ДПС у Луганській області поповнились на 574 млн гривень. Планові показники виконано на 101 відсоток, відповідно у розпорядження місцевих громад понад планові завдання надійшло 5,9 млн гривень. Щодо минулорічних надходжень то їх рівень перевищено на 60 млн грн, або на 11,7 відсотків.
Основними джерелами, які наповнюють місцеві бюджети залишаються податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок та плата за землю. 
Так, надходження з податку на доходи фізичних осіб склали 393,8 млн грн, що на 15,1 відсотків більше минулорічних показників за аналогічний період.
Що стосується реального внеску представників спрощеної системи оподаткування до місцевих бюджетів, то від них надійшло 91,8 млн гривень.
Також вагоме місце в наповненні місцевої казни займає плата за землю, надходження якої з початку року становлять 42,9 млн грн, що більше рівня минулого року на 10,5 відсотків.
Крім того місцеві бюджети отримали 5,6 млн грн за рахунок податку на нерухоме майно, податку на прибуток – 1,7 млн грн, за ліцензії на право оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами місцеві бюджети отримали 1,7 млн грн, інші надходження 36,5 млн гривень.
Співпраця з органами місцевого самоврядування, взаємний обмін інформацією, дає можливість фахівцям податкової служби належним чином, в межах компетенції, реагувати на потенційні зловживання у сфері трудових відносин та  під час реалізації підакцизної продукції. Це дає можливість збільшити сплату податкових платежів, що є бюджетоутворюючими для територіальних громад..        
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З початку року страхувальники Старобільського управляння сплатили 
майже 457 мільйонів гривень єдиного внеску

Протягом січня-листопада 2019 року роботодавці території обслуговування Старобільського управління Головного управління ДПС у Луганській області перерахували 456,7 млн грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Це на 15,6 відс., або на 61,5 млн  грн перевищує показники  одинадцяти місяців минулого року.
Нагадаємо, що єдиний соціальний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника. Зобов'язання зі сплати ЄСВ підлягають виконанню в першу чергу і мають пріоритет перед усіма іншими зобов' язаннями, крім зобов'язань з виплати заробітної плати (доходу).
Несплачений єдиний внесок призводить до втрати працівником страхового стажу, необхідного для призначення пенсій у майбутньому, адже періоди роботи зараховуються до страхового стажу лише за умови сплати страхових внесків у сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок. Саме тому офіційно оформлена робота - це гарантія соціального захисту для найманих працівників, а для роботодавців – встановлення тривалих трудових відносин та відсутність плинності кадрів. 
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 Платники податків мають право на отримання податкових консультацій
(в рамках проведення Всеукраїнського тижня права) 

В Старобільському управлінні Головного управління ДПС у Луганській області області, в рамках проведення Всеукраїнського тижня права, продовжують надавати роз’яснення з актуальних питань реалізації прав і свобод людини та правозахисної діяльності в органах ДПС.
Так, відповідно до статті 52 Податкового кодексу України за зверненням платників податків контролюючі органи надають їм безоплатно індивідуальні податкові консультації з питань практичного застосування окремих норм податкового законодавства.
Індивідуальна податкова консультація - роз'яснення контролюючого органу, надане платнику податків щодо практичного використання окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючий орган, та зареєстроване в єдиному реєстрі індивідуальних податкових консультацій.
Індивідуальна податкова консультація, надана в письмовій формі, підлягає реєстрації в єдиній базі індивідуальних податкових консультацій та розміщенню на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, без зазначення найменування (прізвища, ім’я, по батькові) платника податків, коду згідно з ЄДРПОУ (реєстраційного номера облікової картки) та його податкової адреси.
Доступ до зазначених даних єдиної бази та офіційного веб-сайту є безоплатним та вільним.
За вибором платника податків індивідуальна податкова консультація надається в усній або письмовій формі:
Звернення платників податків на отримання індивідуальної податкової консультації в письмовій формі повинно містити: 
найменування для юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові для фізичної особи, податкову адресу, а також номер засобу зв'язку та адресу електронної пошти, якщо такі наявні;
код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);
зазначення, в чому полягає практична необхідність отримання податкової консультації;
підпис платника податків;
дату підписання звернення.
На звернення платника податків, що не відповідає вказаним вимогам,  податкова консультація не надається, а надсилається відповідь у порядку та строки, передбачені Законом України "Про звернення громадян".
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Новації у сфері застосування РРО

Старобільське управління Головного управління ДПС у Луганській області Законами України звертає увагу платників податків на новації у сфері застосування РРО відповідно до Законів України «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг» № 128-IX від 20.09.2019 та «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг» 129-IX від 20.09.2019 передбачені зміни в порядок застосування РРО, зокрема:
- з 01 січня 2020 року платники податків під час здійснення розрахункових операцій зможуть протестувати безкоштовне програмне рішення для використання програмних реєстраторів розрахункових операцій;
- з 19 квітня 2020 року замість традиційних РРО можливо використовувати програмні РРО (спеціальні безкоштовні програми призначені для реєстрації розрахункових операцій, які можна буде встановити на будь-який гаджет);
- з 01 жовтня 2020 року використання РРО стане обов’язковим (крім платників єдиного податку 1 групи) для фізичних осіб - платників єдиного податку ризикових сфер діяльності – продавців ювелірних виробів, медпрепаратів і ліків, складних побутових приладів, автозапчастин, магазинів з продажу секонд-хенду. Також використовувати РРО мають ресторани, кафе, турагенції, готелі.
- З 1 січня 2021 року використання РРО буде обов'язковим для фізичних осіб- платників єдиного податку 2, 3, 4 груп незалежно від видів діяльності.
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УВАГА ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ !  
 З 01.01.2020 змінюються реквізити бюджетних рахунків 

З 1 січня 2020 року у зв’язку з тим, що Державною казначейською службою України з початку 2020 року будуть відкриті нові рахунки для сплати податків і зборів  відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 № 1203 (із змінами та доповненнями), змінюються реквізити бюджетних рахунків.
Інформація щодо реквізитів бюджетних рахунків, які будуть введені в дію з 01.01.2020 року, після її отримання від Казначейства буде розміщена на cубсайті Головного управління ДПС у Луганській області в рубриці «Бюджетні рахунки».
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