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Майже 304 мільйони гривень податку на доходи фізичних осіб надійшло до бюджету від платників Старобільського управління

За сім місяців 2019 року платники Старобільського управляння Головного управління ДФС у Луганській області з отриманих доходів сплатили до бюджетів усіх рівнів 303 млн 663,4 тис. гривень податку на доходи фізичних осіб, що у порівнянні з відповідним періодом минулого року більше на 17,8 відсотків, або на 45 млн 819,5 тис. гривень. 
          Із загальної суми надходжень ПДФО до місцевих бюджетів Старобільського, Новопсковського, Новоайдарського та Марківського районів надійшло 227 млн 729,3 тис. грн, що на 34 млн 511,8 тис. грн більше, ніж торік. До Державного бюджету платниками податків перераховано 75 млн  909,8 тис. грн, що на 11 млн 516,3 тис. грн перевищує надходження минулого року.
Індикативне завдання з відрахувань ПДФО виконано на 102 відсотки, що забезпечило додаткове надходження до бюджету 5 мільйонів 959,1 тис. гривень.
          «Легальні доходи працюючих жителів забезпечують реальні надходження ПДФО, військового збору та єдиного внеску і гарантують мешканцям соціальне забезпечення, відповідно легалізація праці є одним із пріоритетних напрямів нашої спільної роботи з суб’єктами господарювання» – зазначив начальник Старобільського управління Микола ЛИМАНСЬКИЙ. 
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          Власники нерухомості сплатили до місцевих бюджетів понад 3 млн гривень  податку

Старобільське управління ГУ ДФС у Луганській області інформує, що платниками податків протягом січня-липня цього року сплачено 3 млн 888,7 тис. грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки., що перевищує тогорічні показники аналогічного періоду на 771 тис. грн, а це кошти, котрі залишаються у розпорядженні місцевих громад та спрямовуються на фінансування їх нагальних потреб. 
Понад 78 відсотків податку на нерухоме майно сплатили платники податків юридичні особи. Вони перерахували до місцевих скарбниць 3 млн 42,3 тис. грн цього платежу. Це перевищило надходження січня – липня 2018 року на 425,7 тис. грн, а очікування – 11,2 тис. гривень. Фізичні особи спрямували до бюджетів 846,4 тис. грн цього податку. Це на 33,6 відсотка більше, ніж прогнозували. Відтак громади додатково отримали 212,9 тис. гривень. Порівняно з січнем-липнем 2018 року надходження податку на нерухоме майно зросли на 345,3 тис. грн або 68,9 відсотків.
Такого результату в Старобільському управлінні досягнуто за рахунок розширення бази даних про об’єкти нерухомості, отриманої як від органів державної реєстрації прав на нерухоме майно, так і від громадян за результатами звірок даних.
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Нові штрафні санкції за порушення термінів та порядку реєстрації акцизної накладної в ЄРАН діятимуть з 01 жовтня 2019 року
 
    ДФС України листом від 21.08.2019 №27120/7/99-99-15-03-03-17 повідомила, що пунктом 25 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі – Кодекс), відповідно до змін, внесених Законом України від 23 листопада 2018 року № 2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» (далі – Закон № 2628), передбачено, що норми пунктів 1202.1 – 1202.3 статті 1202 Кодексу, якими запроваджені нові штрафні санкції, застосовуються з 01 жовтня 2019 року. 
   Пунктами 1202.1 – 1202.3 статті 1202 Кодексу передбачені  штрафні санкції за порушення термінів та порядку реєстрації акцизних накладних та розрахунків коригування до таких акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних (далі – ЄРАН). 
    Розмір штрафних санкцій залежить від кількості календарних днів порушення платником акцизного податку граничних термінів реєстрації акцизних накладних / розрахунків коригування до акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних, встановлених статтею 231 Кодексу, та визначений від 2 до 40 відсотків від суми акцизного податку з відповідних обсягів пального або спирту етилового, зазначених у таких акцизних накладних/ розрахунках коригування (пункт 1202.1 статті 1202Кодексу).  
   Пунктом 1202.2 статті 1202 Кодексу встановлені штрафні санкції у розмірі 50 та 2 відсотків суми акцизного податку з відповідних обсягів пального або спирту етилового за відсутність з вини платника акцизного податку, який отримав пальне або спирт етиловий, реєстрації в ЄРАН акцизної накладної / розрахунку коригування, другого примірника акцизної накладної / другого примірника розрахунку коригування протягом більш як 120 календарних днів після граничного терміну реєстрації акцизної накладної / розрахунку коригування,  другого примірника акцизної накладної / розрахунку коригування.   
  Відповідно до Закону № 2628 у новій редакції викладено статті 231 «Акцизна накладна» і 232 «Електронне адміністрування реалізації пального та спирту етилового» Кодексу та оновлено порядок і терміни реєстрації акцизних накладних та розрахунків коригування до них в ЄРАН (пункт 231.6 статті 231 Кодексу). 
    Згідно з оновленою редакцією статті 231 Кодексу з 01.07.2019 значно розширено умови та реквізити складання акцизних накладних; коло суб’єктів, які зобов’язані їх складати та реєструвати; визначені терміни для складання та реєстрації в ЄРАН акцизних накладних при ввезенні пального або спирту етилового на митну територію України; запроваджено новий порядок складання та терміни реєстрації в ЄРАН акцизних накладних в одному та двох примірниках з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі, з акцизного складу, з акцизного складу пересувного, та/або розрахунків коригування тощо. 
     Зважаючи на викладене, з огляду на приписи  пункту 25 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу, враховуючи зміни щодо  підходів складання та реєстрації акцизних накладних / розрахунків коригування, встановлені статтями 231 та 232 Кодексу, у т. ч. граничних термінів їх реєстрації в ЄРАН, норми пунктів 1202.1 – 1202.3 статті 1202Кодексу, які набрали чинності 01.07.2019, стосовно застосування штрафних санкцій за порушення термінів та порядку реєстрації акцизної накладної / розрахунку коригування, другого примірника акцизної накладної / другого примірника розрахунку коригування вперше починають застосовуватись із 01 жовтня 2019 року, тобто такі штрафні санкції можуть бути застосованими до акцизних накладних, розрахунків коригування до них, дата реєстрації яких в ЄРАН починається з 01 жовтня 2019 року. 
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Увага!З 1 жовтня 2019 року змінюються реквізити бюджетних рахунків для сплати податків і зборів.

        Старобільске управління ГУ ДФС у Луганській області повідомляє, що Державною казначейською службою України на виконання пункту 3 Постанови Правління Національного банку України від 28.12.2018 № 162 «Про запровадження міжнародного номера банківського рахунка (IBAN) в Україні” здійснено заміну діючих рахунків для зарахування надходжень до державного та місцевих бюджетів відповідно до вимог стандарту IBAN (29 літерно -цифрових символів) із збереженням довжини номера рахунку аналітичного обліку – не більше 14 цифрових символів.
        Перехід на міжнародні номери рахунків при обслуговуванні бюджетів за доходами буде здійснено Казначейством з 01 жовтня 2019 року.
        Таким чином, починаючи з 01 жовтня 2019 року змінюються реквізити бюджетних рахунків для сплати податків і зборів, відкритих відповідно до вимог стандарту IBAN. 


