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У разі використання матеріалів посилання на Старобільський  сектор організації роботи
Головного управління ДПС у Луганській області
ОБОВ’ЯЗКОВЕ

ПРЕС-РЕЛІЗ
09.12.2020
Правом на податкову знижку скористалось 246 громадян 
За 11 місяців поточного року мешканці Старобільського, Новопсковського, Марківського,  Новоайдарського та інших районів обслуговування Старобільським відділом податків і зборів з фізичних осіб управління податкового адміністрування, подали 246 декларацій на отримання податкової знижки на загальну суму  - 583,2 тис. гривень. Зокрема по Старобільському району 113 осіб подали відповідні декларації, по Новопсковському району – 63 особи, по Новоайдарському району – 40 осіб, по Марківському району – 25 осіб, по іншим районам обслуговування – 5 осіб. 
Станом на початок грудня 2020 року по висновках Головного управління ДПС у Луганській області 184 громадянам вже повернуто ПДФО у сумі 526,6 тис. гривень. 
Для громадян, які не скористались своїм правом на податкову знижку, ще є час. Для цього їм необхідно заповнити та до 31 грудня 2020 року подати до податкової служби декларацію про майновий стан та доходи.
Нагадаємо, що податкова знижка надається, якщо у фізичної особи були витрати на навчання в вищих та професійно-технічних закладах, на оплату допоміжних репродуктивних технологій, а також пов’язані зі сплатою відсотків за іпотечним кредитом, внесків на благодійність, страхових платежів (внесків, премій) за договорами довгострокового страхування життя тощо. При цьому громадянин повинен мати офіційне працевлаштування та заробітну плату, з якої утримувався податок на доходи фізичних осіб.
Старобільський сектор організації роботи
організаційно-розпорядчого управління
Головного управління ДПС у Луганській області
Для сплати податків і зборів та єдиного внеску з 01 січня 2021 року запроваджується єдиний рахунок

Головне управління ДПС у Луганській області повідомляє, що згідно із законами України від 04 жовтня 2019 року № 190-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (із змінами) та від 13 квітня 2020 року № 559-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» з 01.01.2021 запроваджується єдиний рахунок для сплати податків і зборів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок). Рахунок буде застосовуватися за бажанням платників.
Постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2020 року № 321 затверджено Порядок функціонування єдиного рахунка (далі – Порядок № 321).
Відповідно до п. 5 Порядку № 321 Державна казначейська служба України (далі – Казначейство) на ім’я ДПС відкриє єдиний рахунок за субрахунком відповідно до плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого Міністерством фінансів України.
Для того, щоб сплачувати податки, збори та єдиний внесок на єдиний рахунок, платник має повідомити про це контролюючі органи. Якщо ж платник вирішує сплачувати податки, збори та єдиний внесок як і раніше, то такий платник має повідомити органи ДПС про відмову. Повідомлення про використання або відмову від використання єдиного рахунка подається платником в електронній формі через Електронний кабінет. Платник має право повідомити про використання або про відмову від використання єдиного рахунку один раз протягом календарного року.
Якщо платник – юридична особа має відокремлені підрозділи, то повідомлення про використання або про відмову від використання єдиного рахунку подається такою юридичною особою за кожним відокремленим підрозділом окремо. Використання єдиного рахунку платником розпочинається з робочого дня за днем подання ним повідомлення про використання єдиного рахунка.
 Старобільський сектор організації роботи
                                                                               організаційно-розпорядчого управління
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Контрольна стрічка не надрукована або не створена в електронній формі: відповідальність платника
Відповідно до п. 10 ст. 3 Закону України від 06 липня 1995 року №265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі – Закон №265), суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов’язані створювати контрольні стрічки у паперовій та/або електронній формі і забезпечувати їх зберігання:
- на реєстраторах розрахункових операцій (далі – РРО) (за виключенням автоматів з продажу товарів (послуг) – протягом трьох років;
- на програмних РРО (далі – ПРРО) при здійсненні розрахункових операцій у режимі офлайн відповідно до Закону №265 – до моменту передачі електронних розрахункових документів, електронних фіскальних звітів, електронних фіскальних звітних чеків до фіскального сервера контролюючого органу.
Контрольна стрічка – це копії розрахункових документів послідовно сформованих РРО, що надруковані або створені в електронній формі таким РРО, а також копії фіскальних звітних чеків у разі створення контрольної стрічки в електронній формі (ст. 2 Закону №265).
Згідно з п. 5 ст. 17 Закону №265 якщо контрольну стрічку не надруковано або не створено в електронній формі на РРО та/або ПРРО або виявлено спотворення даних про проведені розрахункові операції, інформація про які міститься на такій контрольній стрічці, до суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції за товари (послуги), за рішенням відповідних контролюючих органів застосовуються фінансові санкції у розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Разом з тим, посадові особи та працівники торгівлі, громадського харчування та сфери послуг за порушення вимог Закону №265 притягуються контролюючими органами до адміністративної відповідальності.
Статтею 1551 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) визначено, що порушення встановленого законом порядку проведення розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, – тягне за собою накладення штрафу на осіб, які здійснюють розрахункові операції, від двох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
За дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, – тягне за собою накладення штрафу на осіб, які здійснюють розрахункові операції, від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Справи про адміністративні правопорушення, передбачені, зокрема, ст. 155 прим. 1 КУпАП розглядають судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів відповідно до ст. 221 КУпАП.
Таким чином, якщо контрольну стрічку не надруковано або не створено в електронній формі на РРО та/або ПРРО або виявлено спотворення даних про проведені розрахункові операції, інформація про які міститься на такій контрольній стрічці, до суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції за товари (послуги), застосовуються фінансова та адміністративна відповідальність.
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ФОП надає послуги через Інтернет в квартирі за місцем реєстрації. Чи слід йому подавати форму №20-ОПП?

Якщо місце проживання фізичної особи – підприємця є місцем провадження підприємницької діяльності, або пов’язане із здійсненням підприємницької діяльності, то фізична особа – підприємець подає до контролюючого органу повідомлення № 20-ОПП у встановленому порядку, в якому повідомляє про місце проживання як про об’єкт оподаткування.
В такому випадку у графі 3 повідомлення № 20-ОПП, керуючись рекомендованим довідником типів об’єктів оподаткування, зазначається тип об’єкта оподаткування «682 - квартира», «685 - житловій будинок», «293- котедж» тощо.
Згідно з п. 63.3 ст. 63 Кодексу об’єктами оподаткування і об’єктами, пов’язаними з оподаткуванням (далі – об’єкти оподаткування) є майно та дії, у зв’язку з якими у платника податків виникають обов’язки щодо сплати податків та зборів. Такі об’єкти за кожним видом податку та збору визначаються згідно з відповідним розділом Кодексу.
Платник податків зобов’язаний стати на облік у відповідних контролюючих органах за основним та неосновним місцем обліку, повідомляти про всі об’єкти оподаткування контролюючі органи за основним місцем обліку згідно з порядком обліку платників податків, що затверджений наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.12.2011 за № 1562/20300 «Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів» (далі – Порядок).
Згідно з п. 8.4 розділу VIII Порядку повідомлення № 20-ОПП подається протягом 10 робочих днів після їх реєстрації, створення чи відкриття до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків.
У повідомленні № 20-ОПП надається інформація про всі об’єкти оподаткування, що є власними, орендованими або переданими в оренду.
Під час надання повідомлень за формою № 20-ОПП застосовується принцип укрупнення інформації, яка надається про об’єкт оподаткування.
Принцип укрупнення інформації не застосовується під час надання інформації про об’єкти рухомого та нерухомого майна, які підлягають реєстрації у відповідному державному органі з отриманням відповідного реєстраційного номера.
У разі, якщо місце проживання фізичної особи – підприємця є місцем провадження підприємницької діяльності, або пов’язане із здійсненням підприємницької діяльності, то фізична особа – підприємець подає до контролюючого органу повідомлення № 20-ОПП у встановленому порядку, в якому повідомляє про місце проживання як про об’єкт оподаткування.
В такому випадку у графі 3 повідомлення № 20-ОПП, керуючись рекомендованим довідником типів об’єктів оподаткування (далі – довідник), зазначається тип об’єкта оподаткування «682 квартира», «685 житловій будинок», «293 котедж» тощо.
Графа 9 повідомлення № 20-ОПП передбачає зазначення фактичного стану об’єкта оподаткування (експлуатується, орендується, здається в оренду тощо) на момент заповнення повідомлення № 20-ОПП.
У графі 10 повідомлення № 20-ОПП вказується вид права на об’єкт оподаткування (право власності, володіння, користування тощо), який визначений відповідним правовстановлювальним документом (документами).
У разі, якщо відповідно до зазначених у зверненні КВЕДів платником податків провадиться діяльність по всій території країни, то для заповнення повідомлення № 20-ОПП із довідника обирається той тип, який найбільше відповідає виду чи місцю провадження діяльності. При цьому застосовується принцип укрупнення інформації про об’єкт оподаткування.
Наприклад, якщо оптова торгівля комп’ютерами, периферійним устаткуванням, роздрібна торгівля чи торгівля через мережу Інтернет здійснюється зі складу, то у повідомленні № 20-ОПП надається інформація про склад, склад-магазин. Якщо надаються послуги з консультування, інформаційні послуги, то в повідомленні № 20-ОПП зазначається місце надання таких послуг (офіс, квартира, кабінет, консультативний пункт).
Інформація про стіл або стіл замовлень як про об’єкт оподаткування подається у разі, якщо стіл використовується як пункт надання послуг у тому числі на території торговельного, торговельно-розважального, бізнес-центру.
У разі зміни відомостей про об’єкт оподаткування, а саме: зміна типу, найменування, місцезнаходження, виду права або стану об’єкта оподаткування, платник податків надає до контролюючого органу за основним місцем обліку повідомлення за формою № 20-ОПП з оновленою інформацією про об’єкт оподаткування, щодо якого відбулися зміни, в такому самому порядку та строки, як і при реєстрації, створенні чи відкритті об’єкта оподаткування (п. 8.5
розділу VIII Порядку).
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Увага! Розпочав роботу електронний сервіс ДПС - «InfoTAX»

Державною податковою службою України запроваджено електронний сервіс – «InfoTAX».
Через месенджери Telegram та Viber платники податків мають можливість отримувати інформацію про:
	стан розрахунків з бюджетом,

реєстраційні та облікові дані,
про результати обробки документів,
про строки подання звітності та сплати податків.
Для покращення роботи електронного сервісу пропозиції та зауваження до нього ДПС просить надсилати на адресу infozvit@tax.gov.ua.
Наступний етап сервісу буде запроваджено з січня 2021 року та надаватиме такі можливості:
	передзаповнення звітності для платників єдиного податку,

перехід до сплати податків у «два кліки»,
оповіщення про виникнення податкового боргу, а також про можливість
виникнення податкового боргу у разі несвоєчасної сплати.
Для доступу до сервісу необхідно у відповідному месенджері (наприклад, Telegram) знайти InfoTAX, в якому перейти за посиланням до Електронного кабінету для ідентифікації та завершення налаштування нового сервісу.
«InfoTAX» – це продовження розпочатого ДПС курсу на максимально дистанційне спілкування з платниками податків та якісно новий рівень послуг. Комфортність спілкування з податковою службою, швидкість та зручність отримання податкової інформації через «InfoTAX» є не просто черговим кроком ДПС у напрямі цифровізації, а відповіддю на запит платників у мобільності отримання послуг.
 Старобільський сектор організації роботи
                                                                               організаційно-розпорядчого управління
                                                                               Головного управління ДПС у Луганській  
                                                                               Області

Шановні платники податків Луганської області!

Нагадуємо, що Головне управління ДПС у Луганській області є територіальним органом Державної податкової служби України та єдиним контролюючим органом, який забезпечує реалізацію державної податкової політики на території Луганської області.
Звертаємо вашу увагу, що направити кореспонденцію (листи, заяви, декларації, звіти та інше) до Головного управління ДПС у Луганській області ви можете у зручний для вас спосіб:
	особисто платником податків або уповноваженою на це особою,завітавши до Центрів обслуговування платників (далі – ЦОП);
	через електронний кабінет за посиланням https://cabinet.tax.gov.ua/(з дотриманням вимог Законів України від 22.05.2003 № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» зі змінами та від 05.10.2017№ 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги»);
	на електронну скриньку lg.official@tax.gov.ua (у вигляді сканкопії та/або фотокопії за особистим підписом);
	поштою:
листи (звернення, пропозиції, скарги тощо) слід відправляти за адресою: 93400, м.Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, 72;

	з питань отримання адміністративних та сервісних послуг, направлення декларацій (звітності) звертайтеся за адресами ЦОПів (знаходяться у банері «Центри обслуговування» на сайті Головного управління ДПС у Луганській області за посиланням https://lg.tax.gov.ua).
Враховуючи обмежувальні заходи, пов’язані з запобіганням поширенню на території України коронавірусу COVID-19, найбезпечнішими є електронне спілкування та поштові відправлення. 
Слід зазначити, від того, наскільки правильно оформлено поштове відправлення, залежить гарантія його своєчасної доставки саме одержувачу.
Здавалося б, така легка задача – написати реквізити на поштовому відправленні, однак на практиці останнім часом працівники діловодної служби дуже часто стикаються з тим, що платники податків невірно зазначають найменування організації на конвертах та безпосередньо у листах (звітах), а це головний перепон, що кореспонденцію буде отримано Головним управлінням ДПС у Луганській області, зареєстровано та передано на виконання.
То ж, при написанні найменування одержувача на конвертах, у листах (електронних листах), у звітності тощо, зазначайте повне найменування організації - Головне управління ДПС у Луганській області.
Майте на увазі, що недостатньо зазначити лише правильну адресу, неприпустимо вказувати неіснуючих адресатів.
Отже, відповідно до Типової інструкції з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55, реєстрації та розгляду підлягають лише ті вхідні документи, які адресовані безпосередньо Головному управлінню ДПС у Луганській області.
Бережіть себе та будьте здорові!
Головне управління ДПС у Луганській області


