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За січень 2020 року від платників податків Старобільського
управління  надійшло понад 89 млн грн податків і зборів 
           Старобільське управління  Головного управління ДПС у Луганській області інформує, що за січень цього року платники податків території обслуговування сплатили до Зведеного бюджету  89,5 млн грн податків, зборів та інших обов’язкових платежів. Така сума на 19,0 млн грн, або 26,9 відсотків більше ніж за з аналогічний період 2019 року.
           До Державного бюджету за січень  2020 року перераховано 37,8 млн грн, в тому числі бюджетоформуючими податками: податку на додану вартість – 23,2 млн грн, податку на доходи фізичних осіб – 11,4 млн гривень. У порівнянні з аналогічним періодом попереднього року надходження збільшились на 10,7 млн грн, або  на 39,5 відсотків.
          До Місцевих бюджетів у січні 2020 року мобілізовано 51,6 млн грн податків і зборів. В порівнянні з січнем минулого року це більше на 8,3 млн грн, або на 19 відсотків. Основними джерелами наповнення місцевих бюджетів є податок на доходи фізичних осіб 34,2 млн грн, єдиний податок 14,0 млн грн, плата за землю 2,0 млн гривень.
            За словами начальника Старобільського управління Головного управління ДПС у Луганській області, податківці й надалі сприятимуть добровільній сплаті податків як на законодавчому рівні, так сервісному обслуговуванню. «Проте суб’єкти господарювання, які уникатимуть виконання податкових зобов’язань, використовуватимуть неофіційну працю чи в інший спосіб порушуватимуть законодавство, залишатимуться під нашим пильним контролем», – наголосив Микола Лиманський.
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За перший місяць 2020 року страхувальниками Старобільського управляння сплачено 
понад 41 мільйон гривень єдиного внеску

За січень 2020 року роботодавці території обслуговування Старобільського управління Головного управління ДПС у Луганській області перерахували 41,3 млн грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що на 15,1 відсотків або на 5,4 млн  грн більше надходжень січня 2019 року.
Податківці звертають увагу бізнесу, що заборгованість  з ЄСВ не підлягає списанню. Строк давності щодо нарахування, застосування та стягнення сум недоїмки, штрафів та нарахованої пені з єдиного внеску не застосовується.  Крім того, у разі несплати роботодавцем єдиного внеску, найманому працівникові такі періоди не зараховуються до страхового стажу.
У Старобільському управлінню Головного управління ДПС у Луганській області нагадують, що з 03 грудня 2020 року вступили в дію нові небюджетні рахунки за балансовим рахунком 3556 "Рахунки для зарахування єдиного соціального внеску" за стандартом IBAN. Звертаємо увагу, кошти сплачені платниками з 03.01.2020 на старі рахунки 3719 по зарахуванню єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, не будуть зараховуватись, а повертатимуться платникам, як нез'ясовані надходження.
Переглянути нові реквізити можна на офіційному субсайті «Територіальні органи ДПС у Луганській області» в розділі «Бюджетні рахунки».Також платники податків можуть отримати реквізити рахунків звернувшись до Центрів обслуговування платників при податкових інспекціях.
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   Старобільське управління Головного управління ДПС у Луганській області інформує, що з початку 2020 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2019 року.
Фізична особа — платник податку подає декларацію про майновий стан і доходи за звітний податковий період (далі – Декларація) у встановлені Податковим кодексом України (далі - ПКУ) строки до контролюючого органу за своєю податковою адресою.
Податкова адреса платника податків - фізичної особи – це місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків у контролюючому органі (п. 45.1 ст. 45 ПКУ).
Платник податків - фізична особа може мати одночасно не більше однієї податкової адреси. 
У разі якщо платник податку проживає не за місцем реєстрації (прописки) – Декларація подається до контролюючого органу за податковою адресою, тобто за місцем реєстрації згідно з паспортними даними.
У разі якщо фізична особа знята з реєстрації за однією адресою, але ще не зареєстрована за іншою – Декларація подається до податкового органу за попередньою податковою адресою.
Нагадуємо! Пунктом 70.7 ст. 70 ПКУ передбачено, що фізичні особи - платники податків зобов'язані подавати контролюючим органам відомості про зміну даних, які вносяться до облікової картки протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання відповідної заяви за формою та у порядку, визначеними центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
Відповідно до Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 822, фізичні особи - платники податків зобов'язані інформувати контролюючі органи про зміну даних шляхом подання заяви про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків за формою N 5ДР (далі - Заява за формою № 5ДР).
Внутрішньо переміщені особи: у разі якщо платник податків - внутрішньо переміщена особа подав до контролюючого органу за місцем фактичного проживання/перебування Заяву за формою № 5ДР та пред'явив при цьому довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, він декларацію подає до цього контролюючого органу.
Однак якщо такі дії не здійснено, то декларація подається платником податку за адресою (місцезнаходженням) контролюючого органу, який переміщено з тимчасово окупованої території.
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Відповідно до ст. 2 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" від 06.07.1995 №265/95-ВР (із змінами і доповненнями) в редакції Закону України від 20.09.2019 №128-IX програмний реєстратор розрахункових операцій - програмний, програмно-апаратний або програмно-технічний комплекс у вигляді технологічного та/або програмного рішення, що використовується на будь-якому пристрої та в якому фіскальні функції реалізовані через фіскальний сервер контролюючого органу і який призначений для реєстрації розрахункових операцій при продажу товарів (наданні послуг), операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі та/або реєстрації кількості проданих товарів (наданих послуг), операцій з приймання готівки для подальшого переказу. Контролюючий орган забезпечує безкоштовне програмне рішення для використання суб'єктом господарювання.
Відповідно до п. 3 ст. 3 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" від 06.07.1995 №265/95-ВР (із змінами і доповненнями) в редакції Закону України від 20.09.2019 №128-IX 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 застосовувати реєстратори розрахункових операцій, що включені до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій, та/або програмні реєстратори розрахункових операцій з додержанням встановленого порядку їх застосування. Зазначена норма набуває чинності з 19 квітня 2020 року.
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Офіційне оформлення найманих працівників
Старобільське управління Головного управління ДПС у Луганській області нагадує платникам податків, що офіційне працевлаштування – це захист соціальних інтересів громадян, гарантування права на соціальні виплати та пенсійне забезпечення.
Незадекларована праця знижує доходи бюджетів та можливість фінансування державних програм соціального спрямування.
Статтею 24 Кодексу законів про працю (далі – КЗпП) встановлено, що працівник не може бути допущеним до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом або розпорядженням власника або уповноваженого органу та без подання до органу податкової служби Повідомлення про прийняття працівника на роботу.
Трудовий договір – це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства чи фізична особа – роботодавець зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін (ст. 21 КЗпП).
Трудовий договір може бути безстроковим, що укладається на невизначений строк, та строковим, що укладається на визначений строк, встановлений за погодженням сторін або на час виконання певної роботи. Строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами.
Трудові відносини між громадянином, який наймається на роботу, та роботодавцем (юридичною або фізичною особою – підприємцем) оформлюються у письмовій формі.
При укладенні трудового договору з працівником може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності роботі, яка йому доручається. Умова про випробування повинна бути зазначена в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу.
На юридичних та фізичних осіб – підприємців, які використовують найману працю без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний установлений на підприємстві робочий час, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску та податків, накладаються фінансові санкції у вигляді штрафів у 30-тикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення – у 2020 році – 141690,0 гривень.
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